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RESUMO 
 

Os saltos verticais são um meio essencial no treino dos vários tipos de 

saltador e de outros desportistas e como tal, devem ser encarados como meio 

de potenciar as suas capacidades motoras. Os saltos verticais podem ser 

considerados numa dupla função: (i) como meios essenciais de treino e, (ii) 

como meios de avaliação da aptidão física. 

O presente estudo consistiu em avaliar o salto vertical, comparando, em 

ambos os géneros, desportistas de Atletismo especialistas de saltos com não-

desportistas. 

A amostra do presente estudo foi constituída por desportistas 

especialistas de saltos de ambos os sexos (feminino: n = 5; masculino: n = 5), e 

não-desportistas de ambos os sexos (feminino: n = 5; masculino: n = 5), com 

idades compreendidas entre os 18 e os 22 anos de idade cronológica.  

O Salto Vertical foi avaliado na expressão contráctil a partir do Squat 

Jump (SJ) e na expressão elástica através do Counter Movement Jump (CMJ), 

a partir do protocolo e instrumentarium descritos por Bosco (1982). 

Para o tratamento estatístico recorremos à estatística descritiva: média, 

mediana, desvio-padrão, valores mínimo e máximo. O estudo comparativo foi 

feito através do teste U Mann-Whitney. 

A análise dos resultados permitiu-nos verificar que, o Índice de 

elasticidade (IE = CMJ-SJ), revela diferenças estatisticamente significativas. Os 

homens não-desportistas (IE = 2,76cm) e mulheres não-desportistas (IE = 

3,72cm) apresentam valores superiores comparativamente com os homens 

desportistas (IE = 2,36cm) e mulheres desportistas (IE = 0,86cm) dentro dos 

quais podemos destacar as mulheres não-desportistas que manifestam 

claramente a maior diferença. Verificamos também que, relativamente ao 

diferencial do IE entre grupos (Grupo de Atletas e Grupo de não-Atletas) o 

grupo dos atletas apresenta um valor superior (1,5cm) comparativamente ao 

grupo dos não atletas (0,96cm). 

 

PALAVRAS-CHAVE: ATLETISMO; COUNTER MOVEMENT JUMP; ÍNDICE DE ELASTICIDADE; 

SALTO VERTICAL; SQUAT JUMP.
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ABSTRACT 

 

The vertical jumps are fundamental in training different types of jumpers 

and other sportsman so it should be viewed as a way to enhance their physical 

capacities. The vertical jumps can be considered in a double function: (i) as an 

essential mean of training and, (ii) as a means of assessment of physical 

fitness. 

 

The current study consists in evaluating the vertical jump, comparing 

both genders (female: n=5; male: n=5), and non-sportsman of both genders 

(female: n=5; male: n=5), between the ages of 18-22. 

The vertical jump was evaluated on the contracting expression based on the 

Squat Jump (SJ) and the elastic expression based on the Counter Movement 

Jump (CMJ), from the protocol and instrumentarium described by Bosco (1982). 

 

For the statistical treatment we have overhauled the descriptive statistic: 

average, middling, patter-deviation, minimum and maximum value. The 

comparison study was done based on the U Mann-Whitney test. 

 

The results analysis has permit as to verify that, meeting our main 

objective, the elasticity index (EI = CMJ-SJ), reveals significant statistical 

variations. The non-sportsman male (EI = 2,76 cm) and the non-sportsman 

female (EI = 3,72 cm) present upper values comparatively with the sportsman 

male (EI = 2,36 cm) and sportsman female (EI = 0,86 cm) therefore outstanding 

the non-sportsman females that clearly manifest the biggest difference. 

 

With regards to the groups (Athletes groups and non-athletes groups) it 

has been noted that the athletes groups presents a distinguish difference in the 

elasticity index (1,5 cm) comparing to the non-athletes group (0,96 cm). 

 

 

KEY WORDS: ATHLETICS; COUNTER MOVEMENT JUMPING; ELASTICITY INDEX; 

VERTICAL JUMP; SQUAT JUMP. 
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RÉSUMÉ 
 

Les sauts verticaux sont un moyen essentiel pour les divers tipes de 

sauteurs et d’autres sportifs  et cars à ça, doivent êtres vu comme une méthode 

d’augmenter ses capacités motrices. Les sauts verticaux peuvent êtres 

considéré dans une double fonction : (I) comme moyen essentiel de 

entrainement et, (II) comme moyen de évaluation de ça capacité physique. 

Cette présente étude c’est consisté en évaluation de saut vertical, en 

comparaison, dans tous les genres, sportifs d’athlétisme spécialistes de sauts 

et non-sportifs. 

La démonstration de la présente étude á été constituer pour sportifs 

spécialistes de saut des deux sexes (féminin : n = 5 ; masculin : n = 5) et non-

sportifs des deux sexes  (féminin : n = 5 ; masculin : n = 5), avec les âges entre 

18 et 22 ans de l’âge chronologique. 

Le saut vertical á été avaliser en expression contractile a partir du Squat Jump 

(SJ) et en expression élastique utilisant le Counter Movement Jump (CMJ), a 

partir du protocole et instrumentarium décrit par Bosco (1982). 

Pour la procédure statistique on á utiliser la statistique descriptif ; 

moyenne, médiane, Déviation standard, valeur minimum et maximum, l’étude 

comparatif á été fait du test U Mann-Whitney. 

L’observation des résultats nous ont permit de vérifier que, l’indice de 

élasticité (IE = CMJ-SJ), révèle différence statistiquement significatifs. Les 

hommes non-sportifs  (IE = 2,76cm) et les femmes non-sportives (IE = 3,72cm) 

démontres des valeurs supérieurs par rapport aux hommes sportifs (IE = 

2,36cm) et femmes sportifs (IE = 0,86cm), dans tout les cas on peut détacher 

les femmes non-sportives qui manifeste clairement la plus grande différence. 

En Relation entre groupes (groupe d’athlètes et groupe de non-athlètes) 

on à vérifier que le groupe d’athlètes présente un plus grand différentiel ce qui 

concerne l’indice d’élasticité (1,5cm) par rapport au groupe de non- athlètes 

(0,96cm). 

 

MOT-CLE : ATHLETISME ; COUNTER MOVEMENT JUMP ; INDICE DE ELASTICITE ; SAUT 

VERTICAL ; SQUAT JUMP. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os saltos desportivos têm sofrido uma grande exposição mediática quer 

pelo êxito do triplista Nelson Évora, quer pelo inêxito da saltadora em 

comprimento Naíde Gomes. Nunca, como nos Jogos Olímpicos de Pequim, o 

nosso país viu os saltadores, como centro das atenções. Por isso, os saltos 

começam agora a ganhar um reconhecimento social o que lhes prenuncia um 

futuro mais risonho em termos de promoção, apoio e desenvolvimento. 

O porquê de realizar um estudo sobre Salto Vertical? Porque os saltos 

verticais são um meio essencial no treino dos vários tipos de saltador e de 

outros desportistas, como tal, devem ser encarados como meio de potenciar as 

capacidades motoras e também a aptidão física de sujeitos sedentários. 

Importa referir que a metodologia de treino de várias modalidades desportivas 

tem, nos saltos verticais, um dos elementos principais para a consecução da 

performance.   

Em todo o mundo desportivo, o salto vertical pode ser frequentemente 

usado como meio de avaliação da capacidade de força explosiva e a habilidade 

para usar essa mesma força.  

Saltar é um dos movimentos fundamentais realizado pelo Homem depois 

de aprender a caminhar e a correr (Adrian e Cooper, 1989). Para estes autores, 

o salto é definido como sendo “uma projecção do corpo no ar por meio de uma 

força aplicada pelos pés ou mãos contra uma superfície”. 

Os treinadores com apenas um olhar, num salto vertical de um atleta, 

imediatamente sabem a capacidade explosiva que esse atleta possui. Esta 

capacidade explosiva é a chave para desportos que solicitam velocidade, 

agilidade, rapidez e força explosiva. Por estas razões, é fundamental prestar 

atenção à habilidade do “sair do chão”.   

São várias as modalidades desportivas que utilizam o salto vertical, ou 

durante os jogos ou provas (voleibol, basquetebol, saltos no atletismo, etc.), 

sendo que em algumas delas, o salto vertical é parte fundamental para acções 

motoras (bloco de voleibol, lançamentos no basquetebol, etc.) enquanto para 

outras representa o próprio resultado desportivo (salto em altura).  
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Tendo em vista a importância deste salto, vários são os estudos 

realizados, na tentativa de explicar as variáveis que determinam a 

“performance” nesta acção motora (Dowling & Vamos, 1993; Fukashiro, Komi, 

Järvinen & Miyashita, 1995; Bobbert, Gerritsen, Litjens & Van Soest, 1996; 

Holcomb, Lander, Rutland & Wilson, 1996). 

Cronin et al. (2004) afirmam que as diversas derivações do Salto Vertical 

têm como objectivo o de se poder aferir “qualidades” neuromusculares e de 

performance distintas de um indivíduo. 

O estudo do salto vertical, tem sido fortemente impulsionado pelo 

desenvolvimento do referencial teórico do Ciclo Alongamento – Encurtamento 

(CAE), do qual está a ser adoptado como um protótipo actual para o estudo da 

função muscular. 

A inclusão da componente excêntrica ao movimento de salto, 

denominado contra – movimento, tem sido utilizada para medir a capacidade 

reactiva dos membros inferiores. Por conta da longa duração (> 250 

milissegundos) da contracção excêntrica – concêntrica (CAE), este tipo de salto 

também é conhecido por ser uma medida da habilidade do CAE “lento”. 

 

Vários protocolos e equipamentos têm sido utilizados para a avaliação 

da performance de saltos verticais. 

O prestigiado professor Carmelo Bosco, desenvolveu um original 

sistema para a avaliação do salto – “Ergojump”. 

Este instrumento baseia-se numa teoria científica exacta, sendo ele 

totalmente portátil, económico e fácil de usar. É uma plataforma de contacto, 

que é ligada a um computador. Deste instrumento podemos obter várias 

informações sobre o atleta, tais como: 

 Força explosiva 

 Elasticidade muscular 

 Índice de resistência à força rápida 

 Força e capacidade anaeróbia aláctica e láctica 

  Índice de fadiga muscular 

 Relação da força – velocidade 

 Grau de coordenação dos MI e MS 
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 Estimativa percentual de fibras rápidas dos músculos extensores 

das pernas   

O Ergojump torna-se essencial no controle da força explosiva e muito 

especialmente quando pretende avaliar o reaproveitamento da energia elástica 

e da utilização do reflexo miotático. 

   

Este estudo, terá como objectivo, comparar desportistas especialistas de 

saltos com não-desportistas em relação ao diferencial entre o CMJ e SJ. O 

estudo incluirá sujeitos de ambos os géneros. Como objectivos secundários 

pretendemos também verificar, em função dos géneros, se o diferencial de 

salto (CMJ-SJ) é significativamente diferente entre saltadores e sedentários.  

Os testes que serão aplicados neste estudo serão o Squat Jump (SJ), e 

o Counter Movement Jump (CMJ).  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
2.1 Definições das Capacidades Físicas 
 

Cada desporto mostra peculiaridades quanto ao uso e o grau de 

importância das capacidades físicas, mostrando consideráveis diferenças nos 

seus treinos. 

Segundo Tubino (1984), no que concerne ao tema “Os desportos e suas 

capacidades físicas específicas” destaca-se o seguinte: a identificação das 

capacidades físicas dos desportos já foi colocada como passo fundamental 

para a eficácia de uma preparação física. Sabendo-se que o período de 

preparação física está dividido em duas fases (fase de preparação física geral 

e fase de preparação física específica). 

 

 Capacidades físicas: 

- Coordenação: sob coordenação compreende-se a acção conjunta do Sistema 

Nervoso central e da musculatura esquelética, dentro de uma sequência de 

movimento objectiva. Elas habilitam o desportista a dominar acções motoras 

em situações previstas (estereótipo) e imprevistas (adaptação) de forma segura 

e económica e a aprender relativamente rápido movimentos desportivos 

(Weineck, 1991). 

 
- Ritmo: Tubino (1984) afirma que o ritmo é outra capacidade física, 

intimamente ligada ao Sistema Nervoso, e que está presente em todas as 

modalidades desportivas. Outro aspecto importante no estudo do ritmo é a 

chamada sensibilidade de ritmo, imprescindível no atletismo, natação, remo e 

ciclismo, a qual é obtida através de um bom período de treino em percursos 

demarcados. 

 

- Flexibilidade: Bompa (2002) define a flexibilidade como a capacidade de 

executar movimentos com grande amplitude, de mobilidade, e é significativa no 

treino. A flexibilidade é afectada pela forma, tipo e estrutura de uma articulação. 

É um pré-requisito para desempenhar habilidades com alta amplitude e facilitar 
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ao atleta executar movimentos rápidos. O sucesso do desempenho de tais 

movimentos depende da amplitude de tais articulações, ou amplitude do 

movimento, a qual tem de ser mais alta que aquela requerida pelo movimento. 

Portanto, há uma necessidade de uma reserva de flexibilidade, a qual o atleta 

deve desenvolver para estar protegido contra lesões. Um desenvolvimento 

inadequado da flexibilidade, ou nenhuma reserva de flexibilidade, pode levar a 

várias deficiências, tais como: 

 

 Dificuldade em aprender ou aperfeiçoar vários movimentos; 

 O atleta é predisposto a lesões; 

 O desenvolvimento da força, velocidade e coordenação são 

afectados adversamente; 

 Limita o desempenho qualitativo de um movimento (quando um 

indivíduo tem uma reserva de flexibilidade, ele pode executar 

tarefas rápidas enérgicas, fáceis e expressivas). 

 

- Resistência: Weineck (1991) define resistência como a capacidade psicofísica 

do desportista de resistir à fadiga, observa que a resistência psíquica contém a 

capacidade do desportista de resistir, pelo maior tempo possível, a um 

estímulo; A resistência física, a capacidade do organismo como um todo, bem 

como de cada sistema parcial, de resistir à fadiga. Ainda segundo Weineck 

(1991) a resistência, nas suas formas de manifestação, deixa-se subdividir em 

diferentes tipos de acordo com a forma de observação. Sob o aspecto da 

quantidade de músculos participantes, diferenciamos entre resistência geral e 

específica; sob o aspecto da especificidade da modalidade desportiva, 

resistência geral e específica; sob o aspecto da obtenção de energia muscular, 

resistência aeróbica e anaeróbica; sob o aspecto do tempo de duração, 

resistência de curta, média e longa duração; e sob o aspecto das formas de 

exigências motoras participantes, resistência de força, de força rápida e de 

velocidade. 
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Fig. 1 Formas de resistência nos desportos colectivos (Extraída de Barbanti 1988). 
 
 
- Descontracção total e diferencial: Segundo Tubino (1984) é o tipo de 

descontracção que capacita o atleta a recuperar-se de esforços físicos 

realizados. É uma capacidade física presente a todos os desportos, pois as 

exigências actuais de treino e de competição solicitam a presença dessa 

capacidade física praticamente durante todos os períodos de treino. A 

descontracção diferencial é a capacidade física que permite a descontracção 

dos grupos musculares que não são necessários à execução de um acto motor 

específico. 

 

- Velocidade: Weineck (1989) diz que a velocidade é a capacidade que se 

desenvolve, sobre a base da mobilidade dos processos do sistema 

neuromuscular e da faculdade inerente à musculatura, de desenvolver força, de 

executar acções motoras num mínimo tempo, distingue-se uma velocidade 

cíclica – adequada a uma sucessão de acções motoras (ex. corrida) – e uma 

velocidade acíclica – adequada a uma acção motora isolada (por ex. 

lançamento). 

Futebol 
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Futebol 
Basquetebol 
Andebol 
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Basebol 

Futebol
Basquetebol 
Rugby 

Voleibol
Basquetebol 
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Futebol 
Voleibol 
Basquetebol 
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Rugby 
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Fig. 2 Manifestação da velocidade motora nos desportos colectivos (modificado de Barbanti 1988). 

 
 
- Força explosiva: Hollamn e Hettinger (1983) definem a força explosiva como o 

desenvolvimento da força dinâmica por unidade de tempo. 

Barbanti (1988) afirma que na maioria dos desportos procura-se uma 

aplicação intensa da força numa curta unidade de tempo. Os desportos 

colectivos são caracterizados, em primeira linha, por movimentos de força 

rápida. Os saltos desempenham um papel relevante na maioria dos jogos 

desportivos, como elemento fundamental do jogo (voleibol, basquetebol, 

andebol) e como factor determinante do rendimento em outros movimentos. 

 
 

 
 
 
Fig. 3 Característica da força rápida nos desportos colectivos modificado de Barbanti (1988). 
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2.2 O Treino de Força no contexto do Treino Desportivo 
 

A força como uma caracterização mecânica é determinada pela 

direcção, magnitude ou o ponto de aplicação. De acordo com a segunda lei da 

inércia de Newton, a força é igual à massa (m) multiplicada pela velocidade de 

aceleração (a), como a seguir:  

F = m x a 

 

Consequentemente, um atleta pode melhorar a força alterando um dos 

dois factores, massa ou aceleração (Bompa 2002). 

 
 
2.2.1 Conceitos de Força 
 

A força é um conceito usado para definir a interacção de um objecto com 

o que lhe cerca, inclusive outros objectos. Pode ser definida como um agente 

que produz ou tende a produzir uma mudança no estado de repouso ou de 

movimento de um objecto (Enoka 2000). 

O vigor máximo que um músculo ou um grupo muscular pode gerar é 

determinado força (Wilmore e Costill 2001). 

Segundo Rocha e Caldas (1978) força é a capacidade que permite ao 

músculo ou grupo de músculos vencer uma resistência (oposição), ao 

movimento do qual ele é o agente motor. 

A força do indivíduo como capacidade física relaciona-se com a 

superação da resistência externa e da contra-acção a esta resistência, por 

meio dos esforços musculares. As capacidades de força do desportista não se 

podem reduzir apenas às propriedades contrácteis dos músculos, pois a 

manifestação directa dos esforços musculares é assegurada pela interacção de 

diferentes sistemas funcionais do organismo (muscular, vegetativo, hormonal, 

mobilização das qualidades psíquicas, etc). A revelação dos esforços 

musculares é a condição necessária para a realização de qualquer acção 

(gesto) motora, embora o carácter de manifestação da força possa ser muito 
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diferente. Os desportistas revelam diversos tipos de capacidades de força, que 

dependem do valor do peso a superar, da velocidade de movimento e da 

duração do exercício (Zakharov 1992). 

Para Zatsiorsky (1999) a força, ou força muscular é a capacidade de 

gerar a maior força máxima maximorum externa. Lembre-se que em mecânica 

e física a força é definida como a medida instantânea da interacção entre dois 

corpos. 

A força manifesta-se de duas formas: ou o movimento de um corpo é 

alterado, ou o corpo é deformado, ou ambos. A força é um vector de 

quantidade, ela é caracterizada pela magnitude, direcção e ponto de aplicação. 

 
 

2.2.2 A Força e suas várias formas de aplicação 
 

Antes de proceder a uma subdivisão mais específica das modalidades 

da força, é necessário constatar, em princípio, que a força e sua fenomenologia 

formal são consideradas, sem excepção, sob o duplo aspecto da força geral e 

da força especial. 

Entende-se por força geral, a força de todos os grupos musculares, 

independentemente da modalidade desportiva; força especial, a forma de 

manifestação física de um determinado desporto, assim como seu factor 

correlativo específico (isto é, os grupos musculares envolvidos num gesto 

desportivo) (Weineck 1989). 

Badillo e Ayestarán (2001) apresentam a seguinte classificação das 

manifestações de força: 

 - Força absoluta: A capacidade potencial teórica de força dependente da 

constituição do músculo; secção transversal e tipo de fibra. Essa força 

manifesta-se de forma voluntária, isto é, nem no treino nem na competição: só 

em situações psicológicas extremas com a ajuda de fármacos ou por electro-

estimulação. 

 

 - Força isométrica máxima: É produzida quando o sujeito realiza uma 

contracção voluntária máxima contra uma resistência maior do que a força 

produzida. É o que também se pode chamar de força máxima estática. 
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 - Força excêntrica máxima: Manifesta-se quando se opõe à capacidade 

máxima de contracção muscular diante de uma resistência deslocada em 

sentido oposto ao desejado pelo sujeito. A força expressa nesse caso depende 

da velocidade com que se produz o alongamento ou a contracção excêntrica. 

Por isso, é preciso sempre especificar a velocidade ou a resistência com que o 

movimento é realizado. 

 

 - Força dinâmica máxima: É a expressão máxima de força quando a 

resistência só pode ser deslocada uma vez, ou desloca-se ligeiramente e/ou 

transcorre a uma velocidade muito baixa numa fase de movimento. Um 

exemplo simples de manifestação de força dinâmica máxima seria a realização 

de uma repetição com o máximo peso possível num agachamento completo. 

 

 - Força explosiva: Produção da maior tensão muscular (manifestação da força) 

por unidade de tempo. Está relacionado com a habilidade do sistema 

neuromuscular para desenvolver uma alta velocidade de acção ou para criar 

uma forte aceleração na expressão de força. A força explosiva sem pré-

alongamento depende, em grande parte, da capacidade contráctil, isto é, da 

força máxima isométrica ou dinâmica, e sua manifestação baseia-se na 

capacidade de desenvolver uma grande força pelo recrutamento e 

sincronização instantâneos do maior número de unidades motoras (UM). 

 

 - Força elástico-explosiva: Apoia-se nos mesmos factores que a anterior, 

acrescida da componente elástica que actua por efeito do alongamento prévio. 

Logicamente, a importância da capacidade contráctil e dos mecanismos 

nervosos de recrutamento e sincronização é menor nesse caso, visto que uma 

percentagem do resultado deve-se à elasticidade. 

 

 - Força elástico-explosiva-reativa: Acrescenta à anterior um componente de 

facilitação neural importante como é o efeito do reflexo miotático (de 

alongamento), que intervém devido ao carácter do ciclo alongamento-

encurtamento (CAE), muito mais rápido e com uma fase de transição muito 

curta. 
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 - Força dinâmica relativa: É a força máxima expressa diante de resistências 

inferiores que corresponde à força dinâmica máxima. Equivale ao valor máximo 

de força que pode ser aplicado com cada percentagem dessa força ou da 

isométrica máxima. 

 

 

Para Tubino (1989) força relativa é o quociente entre a força absoluta e 

o peso corporal da pessoa, onde a força absoluta é o valor máximo de força 

que pode desenvolver uma pessoa num determinado movimento. 

 

Weineck (1989) apresenta as seguintes definições de força: 

 - Força máxima: na força máxima distinguem-se uma força máxima estática e 

uma dinâmica. A força máxima estática é a maior força que o sistema 

neuromuscular pode realizar por contracção voluntária contra uma resistência 

insuperável; a força máxima dinâmica é a maior força que o sistema 

neuromuscular pode realizar por contracção voluntária no desenvolvimento do 

movimento. 

 

 - Força de explosão: A força de explosão compreende a capacidade que o 

sistema neuromuscular tem de superar resistências com a maior velocidade de 

contracção possível. 

 

 - Força de resistência: a força de resistência (Weineck 1989) é a capacidade 

de resistência à fadiga do organismo, em caso de “performance” de força de 

longa duração. Os critérios da força de resistência são a intensidade do 

estímulo (em % da força máxima de contracção) e o volume do estímulo (total 

de repetições). 
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2.2.3 Tipos de Trabalho Muscular 
 

Distinguem-se tipos de trabalho muscular: impulsor, amortecedor, 

estático e combinado (Weineck 1989). 

a) O trabalho muscular impulsor – preponderante na maioria dos 

desempenhos motores desportivos – permite através de um encurtamento 

muscular mover o peso do próprio corpo ou pesos exteriores, ou superar 

resistências. 

b) O trabalho muscular amortecedor – que intervém no amortecimento 

de saltos e na execução de movimentos de preparação – é caracterizado por 

um aumento longitudinal do músculo, que produz um efeito activo contrário. 

c) O trabalho muscular estático serve para a fixação de posições 

determinadas do corpo ou das extremidades. Ele é caracterizado por uma 

contracção muscular, que exclui o encurtamento. 

d) O trabalho muscular combinado caracteriza-se enfim por elementos 

de tipo impulsor, amortecedor ou estático. 

 

 

2.2.4 Tipos de Contracção Muscular 
 

Bompa (2002) afirma que pode-se gerar contracção muscular ou tensão 

pela força da gravidade, aparelhos isocinéticos, resistência fixa e estimulação 

eléctrica. 

 - Força da gravidade: quando os atletas usam pesos livres, usualmente 

exercem força contra a acção da gravidade, a qual aumenta proporcionalmente 

à massa (carga) de um objecto. Pode ganhar-se tensão no músculo tanto pela 

colaboração da gravidade como pela oposição ou resistência a ela. Em ambos 

os casos ocorre uma contracção dinâmica, que frequentemente e 

equivocadamente é chamada de isotónica, significando tensão.  

 

Definir isotónico como igual a tensão é errado, principalmente porque a 

tensão muscular é uma função de um ângulo de flexão. Vencer a força da 

gravidade resulta num tipo de contracção que é comummente chamada de 

concêntrica e denota o caso no qual o músculo se encurta. Resistir à força da 
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gravidade é um meio de desenvolver mais força, método que atletas usam com 

menos frequência, apesar de ser extremamente eficaz. Isso significa que, em 

vez de levantar um peso (vencendo a força da gravidade), deve-se baixa-lo 

vagarosamente, somando à força da gravidade. Durante essa contracção 

excêntrica, os músculos realmente alongam-se durante a fase de estimulação. 

 

- Resistência fixa: um músculo pode desenvolver com frequência uma tensão 

mais alta do que aquela desenvolvida durante uma contracção dinâmica por 

meio de uma condição estática ou isométrica. Os atletas podem aplicar força 

contra aparelhos ou objectos imóveis especialmente construídos, que não se 

somam à força que eles geram. Isso faz o músculo desenvolver alta tensão 

sem alterar seu comprimento. 

 

- Estimulação eléctrica: apesar de ainda não ter sido adequadamente 

investigada, a estimulação eléctrica pode levar a ganhos na força muscular. 

 

Fontes sugerem que tais melhorias originaram-se na Rússia (Kots 1977; 

Webster 1975 apud Bompa 2002) e Japão (Ikai e Yaabe 1969 apud Bompa 

2002). De acordo com Webster, os levantadores de peso russos melhoraram 

sua força máxima como resultado do emprego de estimulação eléctrica.  

Kots (1977) argumentou que o uso de estimulação eléctrica aumenta a 

hipertrofia muscular e ainda descobriu ganhos não apenas na força, mas 

também na resistência. Ikai e Yabe usaram uma frequência de estímulo três 

vezes mais alta (até 150 impulsos por segundo) que a frequência fisiológica 

(de 1 a 50 impulsos por segundo). Eles descobriram que a força pode 

aumentar aproximadamente até 31% mais que do que aquela obtida por meio 

de contracção máxima voluntária. 
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2.3 Salto Vertical 

O salto vertical, é baseado em diversas variáveis independentes, que 

podem afectar o seu desempenho. Se estas variáveis são devidamente 

identificadas, os pesquisadores podem tentar manipular cada um deles, 

isoladamente ou em conjunto para maximizar o seu desempenho no salto 

vertical (Weiss, Relyea, Ashley e Propst, 1997).  

Hatze (1998), aponta que o salto é uma acção multi – articular e, como 

tal, não só exige a produção de força, mas também uma grande potência e 

coordenação. No entanto, é essencial realçar a importância da relação da força 

máxima que é desenvolvida para melhorar a explosão do salto. Neste contexto, 

o treino pliométrico tem sido o mais recomendado para a melhoria do salto.  

 

2.4 Caracterização da Impulsão Vertical 

 A impulsão vertical é uma acção motora que está presente nos mais 

variados desportos. É fundamental para o indivíduo ter uma boa potência 

muscular e uma boa realização da acção para que este tenha sucesso num 

futuro desporto.  

 A impulsão vertical depende de vários factores, nomeadamente, o tipo 

de contracção muscular, tipo de trabalho muscular, velocidade e intensidade de 

acção.  

Luhtanen (1994) refere que a produção de força durante o salto, é 

influenciado em vários segmentos corporais, articulações, músculos e tendões 

do ponto de vista mecânico e neuromuscular: 

 Força, tensão, comprimento e velocidade de alongamento do músculo; 

 Ângulo, velocidade angular e a sua ordem das articulações; 

 Ordem dos movimentos, tempo e soma das forças dos segmentos 

corporais; 

 Duração dos movimentos semelhantes; 

 Reflexos inibitórios e excitatórios. 
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2.4.1 Articulações Envolvidas 

 Júnior (2001) sugere que existe uma diferente contribuição de cada um 

dos segmentos corporais, qual atribui uma percentagem em termos de 

importância relativa: 

a) Extensão dos joelhos: 56%; 

b) Flexão plantar: 22%; 

c) Extensão do tronco: 10%; 

d) Balanço dos membros superiores: 10%; 

e) Extensão do pescoço: 2%. 

 

Isto significa que cada movimento tem que ser caracterizado de forma 

individual e particular para se poder desenvolver uma sequência de 

acontecimentos para se poder chegar ao produto final que é o salto de 

impulsão vertical. 

 

As articulações fémuro – tibial e fémuro – patelar, são as que 

participam e intervêm mais no salto de impulsão vertical, realizando-se numa 

primeira fase a flexão do joelho, seguido de uma rápida extensão do mesmo 

segmento corporal. Com menor participação que a articulação do joelho, mas 

não muito menos importantes, as articulações do tornozelo, realizam primeiro 

uma flexão dorsal, para depois realizarem uma flexão plantar.  

A articulação coxo – femural realiza uma pequena flexão do tronco, 

com uma rápida extensão do mesmo e as articulações escápulo – umeral e 

omo – costal balanceiam os braços de modo a que o corpo ganhe alguma 

velocidade angular (Júnior, 2001). 
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2.4.2 Grupos Musculares Envolvidos 

 No que diz respeito aos grupos musculares, é necessário dividir o 

movimento em duas fases distintas: A fase descendente e a fase ascendente. 

Na fase descendente existe uma retropulsão com hiperextensão dos braços e 

extensão dos antebraços, flexão da coxa, flexão dos joelhos e uma dorsiflexão 

dos tornozelos. Na hiperextensão dos membros superiores são responsáveis o 

deltóide posterior, o grande dorsal e o grande redondo ficando com funções de 

antagonismo, o músculo deltóide anterior, a porção clavicular do grande 

peitoral e o coraco – braquial. Na extensão, somente o trícipete braquial e o 

ancóneo intervêm. Os músculos bicípite braquial, o braquial anterior e o longo 

supinador realizam as acções de antagonismo. Ao contrário do que se possa 

pensar, os músculos posteriores da coxa não são responsáveis pela flexão do 

joelho na fase descendente do contra – movimento. Como já foi referido, esta 

consegue-se graças a um relaxamento do glúteo e a um alongamento dos 

músculos quadricípedes agonistas da extensão. Daí resulta a sua 

nomenclatura de musculatura extensora, visto serem os músculos extensores 

os principais intervenientes não só na extensão do joelho como também na 

flexão. No que diz respeito à fase ascendente, realizam-se exactamente as 

acções contrárias à fase descendente, ou seja, uma antepulsão com flexão dos 

braços e antebraços, uma extensão do tronco, da coxa e dos joelhos, e uma 

flexão plantar dos tornozelos. (Moura, 1989). 

 

2.5 A Biomecânica do Salto Vertical 
 

Apresentaremos o conceito de alguns autores sobre a capacidade de 

salto. 

Barbanti (1989) define a força de salto como a capacidade de vencer a 

força da gravidade alcançando alturas elevadas, para realizar movimentos 

técnicos do jogo. É a capacidade de imprimir aceleração ao próprio corpo, para 

superar o seu peso, no intuito de conseguir maior altura. A capacidade de salto 

depende do desenvolvimento da massa muscular e da velocidade de 

contracção do músculo. 
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Aqui é necessário ter força explosiva, ou seja, a capacidade de realizar 

força no mais curto período de tempo. Os saltos desempenham papel relevante 

na maioria dos jogos desportivos, como elemento fundamental do jogo 

(voleibol, basquetebol, andebol). 

Enoka (2000) caracterizou a gravidade no que é conhecido como a lei da 

gravidade de Newton: todos os corpos atraem uns aos outros com uma força 

proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao 

quadrado da distância que os separa. O módulo dessa atracção, uma força 

conhecida como peso, depende da massa dos objectos envolvidos e da 

distância entre eles. O peso é uma expressão da quantidade da atracção 

gravitacional entre um objecto e a terra. 

Sendo uma força é medido em Newtons (N). Sem dúvida, o peso varia 

proporcionalmente com a massa – quanto maior a massa, maior a atracção. 

 O peso é uma força (uma quantidade derivada), enquanto massa (uma 

medida básica do sistema internacional de medidas) é uma medida da 

quantidade de matéria. 

Keller, Gettys e Skove (1997) afirmam que duas grandezas estão 

estreitamente relacionadas com um objecto na superfície da terra ou próximo 

dela: a força gravitacional exercida pela terra sobre o objecto e o peso do 

objecto. Ainda segundo os autores, a massa de um objecto é uma medida de 

sua resistência a uma variação de sua velocidade, e o peso (P) de um objecto 

de massa m é igual à massa vezes aceleração da gravidade (P = m x g). 

Enoka (2000) afirma que a força da gravidade produz uma aceleração 

constante de aproximadamente 9,81 m/s2 ao nível do mar. Em geral um 

objecto sob a acção de uma força experimenta uma aceleração, a aceleração 

representa a mudança na velocidade em relação ao tempo. 

A terceira lei de Newton diz que a toda acção se opõe uma reacção 

igual; ou, as acções mútuas de um corpo sobre outro têm sempre direcções 

opostas Keller, Gettyse Skove (1997). 

Enoka (2000) afirma que o módulo do vector peso total do corpo é 

determinado bem rápido pela leitura de seu valor no mostrador de uma 

balança. A validade deste procedimento pode ser demonstrada por uma 

simples análise baseada na lei da aceleração de Newton Somatória de forças é 

igual à massa multiplicada pela aceleração. Uma vez que o peso só age na 
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direcção vertical, a análise pode ser restrita às componentes que agem 

verticalmente: o peso (Fp) é direccionado para baixo, enquanto que a 

componente vertical força de reacção do solo (Fs,z) dirige-se para cima. (Ver 

Fig.4) 

Durward, Baer e Rowe (2001) colocam que para um salto vertical e uma 

sequência de aterragem, o sujeito geralmente começaria na posição vertical 

erecta e a actividade de saltar seria iniciada por um rebaixamento do centro de 

massa pela flexão do quadril e do joelho. 

Conforme o corpo é acelerado para cima, os quadris e joelhos estendem 

com a produção de forças no solo. Quando os membros estão completamente 

estendidos (incluindo a flexão plantar da articulação do tornozelo), o corpo 

levanta-se e a fase de voo começa. 

Dependendo da quantidade de trabalho realizada pelos músculos, o 

corpo perderá contacto com o solo com uma certa velocidade de descolagem. 

A velocidade de descolagem será reduzida pela acção da aceleração 

gravitacional (9,81 ms-2), e uma altura máxima será atingida, após isto o corpo 

retornará ao solo e a fase de aterragem será iniciada. 

Ainda segundo Durward, Baer e Rowe (2001) o contacto inicial do pé no 

solo produzirá um grau de carga muito rápido, e forças muito acima de 200% 

por cento do peso corporal serão experimentadas. A recuperação do corpo, 

quando o contacto com o solo é feito, significa que o contacto será seguido por 

um período de acomodação até que o sujeito volte a ficar parado na posição 

vertical erecta. 

 
Fig. 4 Diagrama de corpo livre de todo o corpo (adaptado de Enoka 2000).
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2.6 Fases do Salto 

 

Fig. 5 Diagrama de linhas representando as posições do MI para cima e para baixo durante as fases do 

salto. As posições do MI foram distribuídas da esquerda para a direita, e o intervalo de tempo entre cada 

diagrama é de 0,2 s (figura adaptada de Durward, Baer e Rowe 2001). 

 

Segundo Durward, Baer e Rowe (2001) as fases do salto são as 

seguintes: 

 Fase 1: a área do gráfico de força abaixo da linha da metade do peso 

corporal (400 N) por pé indica que o peso do corpo não está a ser 

sustentado e que o corpo sofrerá aceleração para baixo. No final desta 

fase o corpo estará a mover-se com a máxima velocidade para baixo. 

 Fase 2: a segunda área é a desaceleração da velocidade para baixo até 

o corpo parar no ponto mais baixo antes da acção de saltar. O ponto 

mais baixo do movimento do centro de gravidade ocorre no final da Fase 

dois, e a porção sombreada da curva nas áreas 1 e 2 deve ser regular. 

 Fase 3: A área grande e as grandes forças acima da linha da metade do 

peso corporal significam que o corpo acelerará verticalmente para cima 

e, assim, a área três representa a principal acção propulsora para a 

actividade de saltar. Quando a curva de força passa para menos de 

metade do peso corporal, haverá um pequeno retardamento nesta 

aceleração para cima antes do final da Fase três no momento da 

descolagem. 
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 Fase 4: Quando nenhuma força é aplicada ao solo, o corpo não está em 

contacto com o mesmo, e esta é a fase de voo. A duração da fase de 

voo é importante porque o corpo pode ser considerado em voo livre, e a 

primeira metade do tempo da fase de voo apresentará velocidade para 

cima enquanto a segunda metade representará o retorno para o solo 

com velocidade para baixo. Portanto, é possível calcular a altura atingida 

no salto, conhecendo-se o tempo de voo e o valor da aceleração 

gravitacional (9,81 ms-2). 

 Fase 5: Quando o corpo chega ao solo, ocorre o contacto inicial com a 

planta do pé seguido por um aumento muito rápido da força na medida 

em que a perna e o resto do corpo desaceleram rapidamente da 

velocidade para baixo. Os valores de força máxima, bem acima de duas 

vezes o peso corporal são regularmente observados em cada pé. 

 Fase 6: Para recuperar a altura, o sujeito continua a aplicar uma força 

acima da metade do peso corporal por pé e o corpo acelera para cima 

novamente. 

 Fase 7: Esta fase é a recuperação para a velocidade zero, com o centro 

de massa geralmente se aproximando da altura normal do sujeito em pé 

e a força sobre cada pé voltando à metade do peso corporal para cada 

pé (supondo simetria da carga por pé). 

 
Fig. 6 Força vertical para cima e para baixo, aplicada a um pé durante salto (figura extraída de Durward, 

Baer e Rowe 2001). 
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2.7 Factores Intervenientes na Capacidade de Salto 
 

Considerando que a capacidade de salto é uma manifestação de força 

relacionada à velocidade, veremos a seguir considerações de alguns autores a 

respeito de factores intervenientes nesta capacidade: 

Segundo Burhke/Scmidtbleicher (Weineck 1989) a componente vertical 

da curva de elevação da força depende principalmente de três factores: 

1º - O número de unidades motoras envolvidas no início do movimento 

(coordenação intramuscular). 

2º – A velocidade de contracção das fibras musculares activadas. Assim 

como demonstram pesquisas bioquímicas, o grau de impulsão dinâmica inicial 

está em correlação com a percentagem de fibras FT (fibras de contracção 

rápida) – ao contrário do desenvolvimento do máximo de força em que estão 

empenhadas tanto as fibras FT como as ST (fibras de contracção lenta) 

(Bosco-Komi, 1979, 275). 

3º – A força de contracção das fibras musculares empenhadas, ou seja, 

a secção transversal do músculo. 

Por força explosiva é necessário entender aí a capacidade de realizar 

uma elevação vertical em força: o aumento de força por unidade de tempo é 

essencial. A força explosiva depende da velocidade de contracção das 

unidades motoras das fibras FT, do número das unidades motoras contraídas e 

da força de contracção das fibras comprometidas. 

Entende-se por força inicial, uma subcategoria da força explosiva: a 

capacidade de realizar uma elevação em força máxima no início da contracção 

muscular.  

A força inicial condiciona a performance nos movimentos que exigem 

uma grande velocidade inicial; ela baseia-se na capacidade de aplicar um 

número máximo de unidades motoras no início da contracção e de executar 

uma força inicial elevada. 
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Fig. 7 Factores e componentes da força de explosão (a partir de Buhrle- Schimidbleicher 1981, figura 

adaptada de Weineck 1988). 

 

Badillo e Ayestarán (2001) afirmam que o potencial de força, seu 

desenvolvimento e sua manifestação dependem de uma série de factores que 

enumeraremos brevemente: 

 

 Composição do músculo: 
- Área muscular: número e espessura de fibras. 

- Tipo de fibras: proporção de fibras rápidas e lentas. 

- Ângulo de inserção do músculo. 

 

 Utilização das unidades motoras (UM) 
- Recrutamento. 

- Frequência de impulso. 

- Sincronização. 

- Coordenação intermuscular. 

 

 Factores que contribuem para a contracção: 
- Reflexo de alongamento. 

- Elasticidade muscular. 

- Redução da actividade de células inibidoras (Golgi). 
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 Factores mecânicos: 
- Número de pontes cruzadas activas, conforme o estado de alongamento do 

músculo com relação à sua longitude de repouso. 

 

Badillo e Ayestarán (2001) afirmam que a capacidade do indivíduo de 

produzir força depende de diferentes factores: 

- Estruturais, ou relacionados com a composição do músculo. 

- Nervosos, relacionados às unidades motoras. 

- Relacionados com o ciclo alongamento-encurtamento (CAE). 

- Hormonais. 

 

Zatisiorsky (1999) aponta alguns factores que influenciam a produção de 

força: 

 Elasticidade dos tendões e músculos: A elasticidade tem um papel 

importante para o incremento da produção motora dos movimentos 

desportivos. Se um tendão ou músculo é alongado, a energia elástica é 

armazenada dentro destas estruturas biológicas. Essa energia deformada é 

comprimida e utilizada para aumentar a produção motora na fase concêntrica 

do ciclo de alongamento e encurtamento. 

 
Fig. 8 Mecanismos do desenvolvimento da força extraída de Badillo e Ayestarán (2001). 
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 Mecanismos neurais. Considerando que os mecanismos neurais 

governam a acção muscular reversível (ciclo alongamento-encurtamento) 

durante o salto e a aterragem do salto em profundidade. Após o encontro do pé 

com o solo há uma rápida mudança tanto no comprimento do músculo quanto 

nas forças desenvolvidas. Os músculos são forçosamente alongados e, ao 

mesmo tempo, a tensão muscular aumenta agudamente. Estas mudanças são 

controladas parcialmente contrabalançadas pela acção de dois reflexos 

motores: o reflexo miotático (ou de alongamento) e o reflexo tendinoso de 

Golgi. 

 

 Posturas e curvas de força: A força que um atleta pode desenvolver 

num dado movimento depende da posição do seu corpo (ângulos articulares). 

 

 Dimensões musculares: Os músculos com uma maior área transversal 

produzem maiores forças do que músculos similares com uma menor área 

transversal. 

 

 Peso corporal: A massa muscular constitui uma parte substancial da 

massa corporal humana ou do peso corporal. Essa é a razão porque entre 

indivíduos com um mesmo treino, aqueles com os maiores pesos corporais 

demonstram uma maior força. Para comparar a força de pessoas diferentes, a 

força por quilograma de peso corporal é usualmente calculada (força relativa). 

Por outro lado a força muscular quando não tem relação com o peso corporal é 

denominada força absoluta. Desse modo a seguinte equação é válida: 

 

Força relativa = força absoluta / peso corporal 

 

 Outros factores (nutrição e “status” hormonal): O treino de força 

activa a síntese das proteínas musculares contrácteis e causa uma hipertrofia 

da fibra somente quando existem substâncias suficientes para o reparo 

proteico e crescimento. Em adição ao suplemento de aminoácido o status 

hormonal de um atleta tem um papel importante. Várias hormonas como: a 
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hormona do crescimento (Gh), a testosterona e o cortisol; que são secretados 

por diferentes glândulas corporais, afectam o tecido muscular esquelético. 

 

 Factores Neurais: O sistema nervoso central (SNC) é de suprema 

importância quando da realização e desenvolvimento da força muscular. A 

força muscular não é determinada somente pela quantidade de massa 

muscular envolvida, mas também, pela magnitude de activação voluntária de 

cada fibra em um músculo (coordenação intramuscular). A capacidade de 

exercer força máxima é um acto de habilidade no qual vários músculos 

precisam ser activados adequadamente coordenação intramuscular. 

 

 Coordenação intramuscular: O sistema nervoso central utiliza três 

opções para variar a produção de força muscular. Elas incluem: 

- O recrutamento; a graduação da força muscular total através da adição e 

subtracção de unidades motoras activas. 

- Taxa de codificação; modificação da taxa de accionamento da unidade 

motora. 

- Sincronização; activação das unidades motoras de uma forma mais 

sincronizada. 

 
 
2.8 Ciclo Alongamento – Encurtamento (CAE)  
 

 Há muito que se tem observado que um músculo é capaz de gerar maior 

quantidade de trabalho positivo (ou uma maior potência máxima com a qual 

esse trabalho pode ser feito) durante uma acção concêntrica quando é 

submetido imediatamente antes a uma acção excêntrica. O ciclo alongamento 

– encurtamento (CAE) representa o padrão de movimento mais comum em 

actividades de locomoção humana, sendo que o melhor desempenho 

produzido quando o mesmo é activado, tem sido explicado pela potenciação 

reflexa, mecânica e elástica do músculo-esquelético.  

 A activação reflexa dá-se por meio do estímulo de alongamento dos 

fusos musculares: quando esses proprioceptores são alongados para além de 



Revisão da Literatura 
 

28 

um determinado ponto, enviam uma mensagem ao músculo para ele encurtar, 

aumentando assim a tensão inicial do músculo e a sua capacidade de gerar 

força.  

  A activação mecânica ocorre devido à rotação da cabeça da miosina 

para uma posição de maior potencial energético durante a acção excêntrica. Já 

a activação elástica ocorre devido ao acumular de energia potencial nos 

elementos elásticos em série com os elementos contrácteis na fibra muscular, 

quando o músculo activo é obrigado a entender-se. Essa energia pode, em 

certas condições, ser usada durante a fase concêntrica para gerar trabalho 

positivo. 

  

 Para além das contracções isométricas e concêntricas, muitos gestos 

desportivos de potência são realizados através de movimentos reactivos ou 

pliométricos, ou seja, movimentos que envolvem o CAE. 

 Um CAE não é apenas a combinação de uma acção excêntrica e 

concêntrica, sendo ainda um tipo de funcionamento muscular relativamente 

independente das outras formas de manifestação da força (Komi, Bosco 1978; 

Bosco 1982; Komi 1984; Gollhofer 1987).  

 Existem dois tipos de CAE, um longo e outro de curta duração. Um CAE 

longo (salto do lançamento de basquetebol, salto de bloco em voleibol) é 

caracterizado por um maior deslocamento angular das articulações da bacia, 

joelho e tíbio – társica e por uma duração superior a 250 milissegundos. Um 

CAE curto (contacto com o solo na corrida de velocidade, nos saltos em altura 

e comprimento) envolve menores deslocamentos angulares das articulações 

acima mencionadas e uma duração entre 100 e 250 milissegundos 

(Schmidtbleicher, 1986). 

 Para testar então a capacidade elástica dos músculos extensores dos MI 

através do uso, podemos utilizar dois testes simples de salto vertical, e que 

através destes o estudo revelará os seus resultados. São eles, o Squat Jump e 

o Counter Movement Jump. 

 Squat Jump (SJ): O executante coloca-se sobre a plataforma 

(Ergojump), com as mãos na cintura e o tronco direito, partindo de uma posição 
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de semi – flexão dos joelhos aproximadamente 90º e executa um salto vertical 

partindo desta posição estática. Dessa maneira, os músculos extensores dos 

MI encontram-se em acção estática antes da acção concêntrica. O facto de o 

executante colocar as mãos nos quadris, visa atenuar a acção dos braços 

durante o salto. Kurokawa et al (2001), num estudo concluíram que a 

incapacidade para executar este tipo de técnica, elimina um mecanismo mais 

eficiente para gerar mais energia, que é o armazenamento de energia elástica 

durante a flexão dos pés. 

 
 Counter Movement Jump (CMJ): Este teste é muito semelhante ao 

anterior, apenas com uma variação na posição inicial. O executante coloca-se 

em pé, em cima da plataforma com as mãos na cintura, o tronco direito e as 

pernas estendidas, executa uma semi – flexão dos joelhos de 

aproximadamente 90º, imediatamente seguida de um salto vertical. O objectivo 

desta acção, está em tirar partido da energia elástica que se acumula no 

quadricípedes, no momento de flexão das pernas. Ao utilizar o teste proposto 

por Bosco (1994), os dados mostram que os ganhos médios estão entre 15-

20%. Os principais grupos musculares envolvidos na capacidade de salto 

medido durante o teste de CMJ são os extensores de joelho, quadril e 

tornozelo, que promove valores aproximados a 49%, 28% e 23% 

respectivamente (Hatze, 1998). 

 

 

Fig. 9 Representação esquemática de dois tipos de salto vertical: A= Squat Jump e B = 

Counter Movement Jump.  

 

A B
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 A partir da década de 60, tem existido uma ávida busca de meios e 

métodos de treino que possam aumentar a quantidade de energia armazenada 

e reutilizada pelo músculo durante o CAE.  

 Os exercícios que exploram esse ciclo são chamados de exercícios 

pliométricos.  
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2.9 Pliometria 

A pliometria surgiu no final dos anos 50 e rapidamente começou a ser 

difundido por todo o Mundo, uma vez que óptimos resultados haviam sido 

obtidos por Verkhoshanski, que na ocasião era o principal treinador de 

Moscovo e da sociedade estudantil de Atletismo Russa (Bruno Fischer, 2004).  

 Algum tempo depois da sua criação, o método foi descoberto por outros 

treinadores de outros países, com destaque para pesquisadores importantes e 

competentes como Carmelo Bosco (Itália), Paavo Konei (Finlândia), Dietmar 

Schimdtbleicher (Alemanha). Após a passagem pela Europa, o método de 

choque finalmente chegou aos Estados Unidos onde foi indevidamente alterado 

e mal aplicado, recebendo o nome genérico de pliometria. O próprio termo 

pliometria, segundo Verkhoshanski (1998), refere-se somente à fase excêntrica 

ou de amortecimento, quando na verdade o método deveria ser centrado na 

transição rápida entre as fases de amortecimento e impulsão. A essência do 

método não está em saltar ou amortecer e sim em aproveitar de forma eficiente 

a energia cinética do contra – movimento para impulsionar o momento 

seguinte. 

 O treino pliométrico tem sido recomendado para desportos que exigem 

acções explosivas e melhorias na capacidade de salto. Os exercícios de 

alongamento – encurtamento são caracterizados por uma rápida 

desaceleração do corpo, seguido imediatamente por uma rápida aceleração do 

corpo numa direcção oposta. 

 Os exercícios pliométricos evocam propriedades elásticas da fibra 

muscular e do tecido conjuntivo, no sentido de permitir que o músculo acumule 

energia durante a fase de desaceleração (excêntrica) e utilizar essa energia 

durante a fase de aceleração (concêntrica).  

 

2.9.1. Treino Pliométrico 

 O método pliométrico é destinado ao desenvolvimento da força rápida e 

da capacidade reactiva do aparelho neuromuscular (Verkhoshanski, 1998). 
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 O treino consiste em aprimorar a capacidade de realizar a reversão da 

fase excêntrica para a fase concêntrica o mais rápido possível, assim, os 

músculos aproveitam o potencial de tensão elástica da fase excêntrica e a 

some à energia cinética da acção concêntrica, resultando em um aumento da 

capacidade de gerar força total. Em outras palavras, esse trabalho é 

caracterizado pelo estiramento rápido dos músculos colocados previamente em 

tensão, que desenvolvem um esforço potente e explosivo nesse momento. 

Durante a fase de amortecimento, o fuso muscular é estimulado e o reflexo 

miotático faz com que haja uma contracção imediata, impedindo a 

transformação brusca no comprimento do músculo. Apesar de ocorrer um 

alongamento reduzido na contracção excêntrica, os componentes elásticos 

seriais dos músculos armazenam energia elástica e a utilizam na passagem 

para a contracção concêntrica. Por este motivo as contracções devem ser o 

mais rápido possível, para que esta energia não se dissipe. Existem várias 

formas de treino pliométrico, e o simples facto de saltar à corda pode ser 

considerado como pliometria. Entretanto os métodos mais conhecidos e 

eficientes são os saltos profundos. O salto profundo consiste em cair de um 

banco ou plinto e saltar imediatamente, podendo ser utilizado com o peso do 

próprio corpo e variando a altura do plinto, ou também com coletes para 

aumentar a carga, salto com barra consiste em realizar saltos rápidos e 

consecutivos com uma barra nas costas. 

 Masamoto em 2003, realizou um estudo onde comprovou que a 

realização de saltos profundos antes do teste 1RM aumentava 

significativamente a performance do agachamento em indivíduos treinados, 

demonstrando que a pliometria ajuda em desportos como o halterofilismo. 

Outro efeito positivo da pliometria pode ser relacionado ao retardo do início da 

fadiga muscular durante saltos consecutivos (Mclanghlin, 2001) e também na 

melhoria da economia em corredores de longa distância (Turner, 2003). 

 Treinos pliométricos também podem ser utilizados na prevenção de 

lesões. Um estudo realizado em 1996 demonstrou efeitos significativos na 

estabilização dos joelhos e prevenção das lesões em atletas do sexo feminino. 

Segundo outros autores, um programa de treino pliométrico diminui o pico do 

impacto no momento da recepção (Hewett, 1996). O treino pliométrico 
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realizado por um longo período de tempo também ajuda no momento da massa 

óssea, prevenindo assim a osteoporose (Witzke, 2001). 

 A pliometria é uma arma poderosa para desenvolver a potência 

muscular e pode ser aplicada em qualquer modalidade que necessite de 

velocidade, força, explosão, saltos. Porém é importante salientar que existe o 

risco de lesões, que geralmente ocorrem pela falta de preparação muscular do 

desportista, volume de treino exagerado e uso de alturas de plintos incorrectas 

ou mesmo pavimento e área de impacto bastante rígidas. 
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3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E OBJECTIVOS 

 

 

Objectivo Geral 

O objectivo fundamental do presente estudo é comparar desportistas 

especialistas de saltos com não-desportistas no que concerne à força explosiva 

dos MI, em relação às vertentes contráctil (SJ), elástica (CMJ) e índice de 

elasticidade (CMJ – SJ), em ambos os géneros.  

 

 

Objectivos Específicos 

(i) Comparar, desportistas especialistas de saltos com não-desportistas 

do sexo masculino, na vertente contráctil (SJ). 

(ii) Comparar, desportistas especialistas de saltos com não-desportistas 

do sexo feminino, na vertente contráctil (SJ). 

(iii) Comparar, desportistas especialistas de saltos com não-desportistas 

do sexo masculino, na vertente elástica (CMJ). 

(iv) Comparar, desportistas especialistas de saltos com não-desportistas 

do sexo feminino, na vertente elástica (CMJ). 

(v) Comparar, desportistas especialistas de saltos com não-desportistas 

do sexo masculino, quanto ao índice de elasticidade (SJ – CMJ). 

(vi) Comparar, desportistas especialistas de saltos com não-desportistas 

do sexo feminino, quanto ao índice de elasticidade (SJ – CMJ). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1. Caracterização da Amostra 

Na globalidade integraram a amostra deste estudo, 20 indivíduos, 

divididos em dois grupos. Sendo o grupo A o grupo de atletas, e o grupo B o 

grupo de não atletas. 

Grupo A = 5 atletas do sexo feminino (1 Sporting; 1 F.C.P; 2 C.A.A; 1 

E.M.) e 5 atletas do sexo masculino (3 F.C.P; 1 E.M; 1 C.A.A.). Grupo B = 5 

não atletas do sexo feminino, e 5 não atletas do sexo masculino.  

 

Grupo A Grupo B 
Nome Idade Peso Altura Nome Idade Peso Altura 
♀ ♀ 
CS 18 53 1,61 AP 21 59 1,71 
DC 21 59 1,64 AC 20 49 1,62 
DF 19 44 1,54 DS 19 69 1,70 
MA 21 53 ,74 NR 18 51 1,57 
MM 18 60 1,721 TT 18 53 1,59 
♂ ♂ 
AC 20 68 1,71 IA 19 86 1,78 
CP 20 72 1,76 IC 22 70 1,75 
MA 18 70 1,76 JC 20 77 1,87 
MP 18 65 1,73 JP 19 67 1,75 
RP 22 80 1,80 JR 18 80 1,87 
Quadro 1: Valores da idade e características antropométricas. 

Para a medição da altura utilizou-se um antropómetro (cm), e para a 

determinação do peso utilizou-se uma balança analógica comum (kg). 

 

4.2. Medidas Antropométricas 

Foram efectuadas 2 mensurações corporais: 

 Peso – Medido com o indivíduo imóvel e equipado com calções, 

camisola e sem sapatilhas.  

 Altura – Medido entre o vertex e o plano de referência do solo;
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4.3 Testes Motores 

 No seguimento do nosso estudo, foram realizados um conjunto de testes 

motores, com o objectivo específico de avaliar o salto vertical.  

 

a) Squat Jump (SJ): 

Para a realização deste teste utilizámos o Ergojump (Digitime 1000, Digitest 

Finland). O executante coloca-se sobre a plataforma (Ergojump), com as mãos 

na cintura e o tronco direito, partindo de uma posição de semi – flexão dos 

joelhos aproximadamente 90º e executa um salto vertical partindo desta 

posição estática. O executante tem duas tentativas, escolhemos para o 

resultado final o melhor valor das duas.  

 

b) Count Movement Jump (CMJ): 

Para a realização deste teste, e tal como no anterior, utilizamos o Ergojump 

(Digitime 1000, Digitest Finland). O executante coloca-se em pé, em cima 

da plataforma (Ergojump), com as mãos na cintura, o tronco direito e as 

pernas estendidas, executa uma semi – flexão dos joelhos de 

aproximadamente 90º, imediatamente seguida de um salto vertical. São 

concedidas duas tentativas, escolhendo para o resultado final o melhor 

valor.  

  

 

4.4 Instrumentos 

 

4.4.1 Antropometria 

Para a recolha dos dados antropométricos foram utilizados os seguintes 

instrumentos: 

- Fita métrica marca “Fisco Uniplas”, graduada em milímetros;
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- Balança portátil digital, marca “Krups Uni Control”, com aproximação dos 

valores até aos 500 gramas. 

 

 

4.4.2 Testes de Força Explosiva 

 Para a realização dos testes de Força Explosiva dos Membros Inferiores 

(SJ e CMJ), foi utilizado um Ergojump (Digitime 1000, Digitest Finland). É um 

aparelho electromecânico concebido por Carmelo Bosco (1980) que consiste 

num cronómetro digital electrónico (± 0,001 s), ligado por um cabo a uma 

plataforma sensível. O cronómetro acciona-se automaticamente, através de um 

interruptor, no momento em que os pés do sujeito deixam de contactar com a 

plataforma e desliga-se no momento em que os pés do sujeito voltam a 

contactar com a plataforma, após o salto (Bosco et al., 1983). O Ergojump foi 

concebido de forma a registar o TV em cada salto. 

 O TV permite calcular a altura alcançada pelo centro de gravidade (h  cg) no 

salto respectivo, através da fórmula proposta por Bosco, Luhtanen e Komi 

(1983), citado por (Garganta, 1992): 

h  cg = g x TV² / 8   ( I - * ) 

 

h  cg → representa a altura alcançada pelo centro de gravidade; 

g → representa a aceleração da gravidade (9,81 m/s) 

TV → representa o tempo de voo 
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4.5. Procedimentos Estatísticos 

Todos os cálculos foram efectuados no SPSS 15.0. 

No estudo descritivo utilizamos a média, mediana, desvio-padrão, valores 

mínimo e máximo. 

No estudo comparativo utilizamos o teste U Mann-Whitney. 

O índice de significância estatístico foi mantido em 5% (p≤0,05). 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 

5.1 Estudo Descritivo 

 Mulheres Desportistas Homens Desportistas Mulheres Não-Desportistas Homens Não-Desportistas 

 Média DP Min Máx Média DP Min Máx Média DP Min Máx Média DP Min Máx 

Idade (anos) 19,4 1,52 18,0 21,0 19,6 1,67 18,0 22,0 19,2 1,30 18,0 21,0 19,6 1,52 18,0 22,0 

Peso (kg) 53,8 6,38 44,0 60,0 71,0 5,66 65,0 80,0 56,2 8,07 49,0 69,0 76,0 7,65 67,0 86,0 

Altura (m) 1,650 0,082 1,54 1,74 1,752 0,034 1,71 1,80 1,638 0,064 1,57 1,71 1,804 0,061 1,75 1,87 

CMJ (cm) 39,0 6,01 34,2 49,3 52,4 4,70 48,5 58,6 28,8 3,34 23,1 31,1 38,3 7,74 28,2 49,1 

SJ (cm) 38,2 10,93 30,2 57,2 50,1 5,28 45,6 56,0 25,1 2,43 22,8 28,2 35,6 6,07 26,7 42,0 

IE (cm) 0,86 4,96 7,90 4,00 2,36 0,94 0,70 3,00 3,72 2,84 0,30 8,00 2,76 2,44 1,30 7,10 

Quadro 2: Estudo Descritivo 
 

5.2 Estudo Comparativo 

 Mulheres desportistas vs mulheres não-desportistas Homens desportistas vs homens não-desportistas 

 Z p Z p 

Idade (anos) -0,219 1,000 0,000 1,000 

Peso (kg) 0,000 1,000 -0,946 0,413 

Altura (m) -0,522 0,690 -1,160 0,286 

CMJ (cm) -2,611 0,008* -2,402 0,016* 

SJ (cm) -2,619 0,008* -2,611 0,008* 

IE (cm) 0,421 0,347 0,754 0,463 

Quadro 3: Estudo Comparativo
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5.3 Cálculo da Mediana 
Statistics(a) 

 

  Idade Peso Altura CMJ_cm SJ_cm Índice_Elasticidade 
Mediana 19,000 53,000 1,6400 37,5000 35,3000 2,4000 

Quadro 4: Cálculo da Mediana – Grupo Mulheres Desportistas 
 
 

Statistics(a) 
 

  Idade Peso Altura CMJ_cm SJ_cm Índice_Elasticidade 
Mediana 20,000 70,000 1,7600 49,4000 46,7000 2,6000 

Quadro 5: Cálculo da Mediana – Grupo Homens Desportistas 
 
 

Statistics(a) 
 

  Idade Peso Altura CMJ_cm SJ_cm Índice_Elasticidade 
Mediana 19,000 53,000 1,6200 30,5000 24,6000 3,8000 

Quadro 6: Cálculo da Mediana – Grupo Mulheres Não-Desportistas 
 

 
 

Statistics(a) 
 

  Idade Peso Altura CMJ_cm SJ_cm Índice_Elasticidade 
Mediana 19,000 77,000 1,7800 38,7000 36,8000 1,9000 

Quadro 7: Cálculo da Mediana – Grupo Homens Não-Desportistas 
 

 
 

Quando comparamos mulheres desportistas com mulheres não-desportistas 

registamos diferenças estatisticamente significativas nas variáveis Counter Movement 

Jump (CMJ) e Squat Jump (SJ), motivado pelos valores médios mais elevados da 

população desportista. 

De igual modo, também os valores da mediana foram mais elevados nas 

mulheres desportistas: CMJ: mulheres desportistas 37,5; mulheres não-desportistas 

30,5; SJ: mulheres desportistas 35,3; mulheres não-desportistas 24,6. 

 

Relativamente à comparação entre homens desportistas com homens não-

desportistas, também se registou diferenças estatisticamente significativas nas 

variáveis Counter Movement Jump (CMJ) e Squat Jump (SJ), e tal como nas mulheres, 

também devido aos mais elevados valores médios do grupo de desportistas.  

Os valores da mediana, foram igualmente superiores nos desportistas: CMJ: 
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homens desportistas 49,4; homens não-desportistas 38,7; SJ: homens desportistas 

46,7; homens não-desportistas 36,8. 

Nas restantes variáveis, não se registaram diferenças estatisticamente 

significativas (p>0,05). 

 

 

Factor de Análise: Sexo 

 Na maioria dos desportos, provas ou actividades, as mulheres são normalmente 

superadas pelos homens (Wilmore e Costll, 2001). Mas será que estas diferenças 

evidenciadas são o resultado da consequência de diferenças biológicas? Ou reflectem 

as restrições sociais e culturais impostas sobre as atletas femininas?  

 Vamos tentar diferenciar estas vertentes para que seja possível distinguir 

factores internos dos externos.  

 Apesar das divergências nesta temática, é consensual entre alguns 

especialistas, que as diferenças biológicas entre os dois sexos têm um peso de 10% a 

15% na capacidade de força, com vantagem para o sexo masculino. No entanto, ainda 

não se clarificou da melhor forma, quais são as respectivas contribuições que cada 

factor pode ter (Drinkwater, 1988; Wells, 1991). 

 No entanto, esta diferença poderá existir face ao maior valor de massa gorda 

que as mulheres possuem. Esta diferença residual, que varia de desporto para 

desporto, pode ser explicada por diferenças biológicas e o estado actual de treino 

(Drinkwater, 1988). 
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6. CONCLUSÕES 
 

Através dos objectivos específicos deste trabalho e da análise total dos 

nossos resultados, podemos concluir que:  

 Os valores referentes ao Índice de elasticidade apresentam diferenças 

estatisticamente significativas. Os sujeitos não-desportistas apresentam 

valores superiores em comparação com os sujeitos desportistas, dentro 

dos quais as mulheres não-desportistas manifestam claramente a maior 

diferença. 

 O diferencial do Índice de Elasticidade entre grupos (Grupo de Atletas e 

Grupo de não-Atletas) revela que o grupo dos atletas apresenta um valor 

superior (1,5) comparativamente ao grupo dos não atletas (0,96), ou 

seja, o treino influencia positivamente o Índice de Elasticidade os atletas 

especialistas de saltos. 

 Existem diferenças estatisticamente significativas nas variáveis Counter 

Movement Jump (CMJ) e Squat Jump (SJ). Os valores médios são mais 

elevados da população desportista, quer no que concerne às mulheres 

quer no que concerne aos homens. Esta verificação é determinada pelo 

efeito positivo do treino global do saltador nas propriedades explosivas 

dos membros inferiores. 

 

Corolário 

 Para o Atletismo, nomeadamente na disciplina de saltos, a valência 

física do salto vertical torna evidente a necessidade de se trabalhar com 

saltos verticais dentro de um programa de treino, pois a performance 

dos MI é fundamental no desempenho destas modalidades. Vale 

destacar que como em outras modalidades desportivas, no Atletismo o 

trabalho pliométrico deve ser incorporado nas rotinas de treino. No 

entanto, no sentido de evitar as lesões articulares e musculares a 

progressão das cargas deve ser constantemente aferida a partir de 

testes periódicos.  



 

 



Referências Bibliográficas 

49 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 

• Adrian MJ, Cooper JM (1989). Biomechanics of Human Movement. 
Benchmark Press, Indianapolis. 

• Badillo JJG, Ayestarán EG (2001). Fundamentos do Treinamento de Força: 

Aplicação ao alto rendimento desportivo. Traduzido por: Márcia 

dos Santos Dornelles. 2a ed: Artemed, Porto Alegre. 

• Barbanti VJ (1988). Treinamento Físico. 2ª ed. CLR Balieiro, São Paulo. 

• Bobbert MF, Gerritsen KGM, Litjens MCA, Van SAJ (1996). Why is 

countermovement jump height greater than squat jump height? 

Medicine and Science in Sports and Exercise, 28(11): 1402-

1412. 

• Bompa TO (2002). Periodização: Teoria e metodologia do treinamento. 

Traduzido por: Roberto Ferreira Batista. Phorte Editora, São 

Paulo. 

• Bosco C (1982). Stretch – shortening cycle in skeletal muscle function. 

Studies in Sport, Physical Education and Health. University of 

Jyväskylä, Jyväskylä. 

• Bosco C (1994). La valoración de la fuerza con el test de Bosco. Ed. 

Paidotribo, Barcelona. 

• Bruno F (2004). Grupo de Estudos Avançados em Saúde e Exercícios. 

[Online]: www.gease.pro.br. 

• Cronin JB, Hing RD, McNair PJ (2004). Reliability and validity of a linear 

position transducer for measuring jump performance. Journal of 

Strength and Conditioning Research. 

• Dowling JJ, Vamos L (1993). Identification of kinetic and temporal factors 

related to vertical jump performance. Journal of Applied 

Biomechanics, 9: 95-110. 

• Durward BR, Baer GD, Rowe PJ (2001). Movimento Funcional Humano: 

mensuração e análise. São Paulo: Manole. 

• Enoka RM (2000). Bases Neuromecânicas da Cinesiologia. Manole, São 

Paulo. 



Referências Bibliográficas 

50 

• Fukashiro S, Komi PV, Järvinen M, Miyashita M (1995). In vivo achilles 

tendon loading during jumping in humans. European Journal of 

Applied Physiology, 71: 453-458. 

• Gollhofer A (1987). Komponenten der Schnellkraftleistung im Dehnungs – 

Verkürzungs – Zyklus. Sport Fitness Training, Erlensee. 

• Hatze H (1998). Validity and reliability of methods for testing vertical jumping 

performance. Journal of Applied Biomechanics, 14: 127-140. 

• Hewett TE, Stroupe AL, Nance TA, Noyes FR (1996). Plyometric training in 

female athletes. Decreased impact forces and increased 

hamstring torques. Am Journal Sports Medicine; 24(6): 765-773. 

• Holcomb WR, Lander JE, Rutland RM, Wilson GD (1996). A biomechanical 

analysis of the vertical jump and three modified plyometric depth 

jumps. Journal of Strength and Conditioning Research, 10(2): 

83-88. 

•  Hollamn W, Hettinger T (1983). Medicina do Esporte. Manole, São Paulo. 

• Junior R (2001). Importância da Impulsão em Modalidades Desportivas 

Colectivas. [Online]: www.ef.deportes.es. 

• Keller FJ, Gettys WE, Skove MJ (1997). Física. 

• Komi P (1984). Physiological and biomechanical correlates of muscle 

function: Effects of muscle structure and stretch – shortening 

cycle on force and speed. In: R. Terjung (ed.). Exercise and 

Sport Sciences Reviews, 12: 81-121, The Collamore Press, 

Lexington. 

• Komi P, Bosco C (1978). Utilization of stored elastic energy in leg extensor 

muscles by men and woman. Medicine and Science in Sports 

and Exercise, 10: 261-265. 

• Kurikawa SF, Fukashiro S (2001). Behavior of fascicles and tendinous 

structures of human gastrocnemius during vertical jumping. 

Journal Applied Pshysioly. 90: 1349-1358. 

• Luhtanen P (1994). Biomechanical aspects. In Ekblom B. (Ed.), Football 

(Soccer) Handbook of Sports Medicine and Science, 59-76. 

Oxford: Blackwell Scientific Publications. 



Referências Bibliográficas 

51 

• Masamoto NLRGT, Faigenbaum A (2003). Acute effects of plyometric 

exercise on maximum squat performance in male athletes. 

Journal of Strength and Conditioning Research, 17(1): 68-71. 

• Mc Laughlin EJ (2001). A comparison between two training programs and 

their effects on fatigue rates in women. Journal of Strength and 

Conditioning Research, 15(1): 25-29. 

• Moura A (1989). Treinamento pliométrico. Introdução às suas bases 

fisiológicas e efeitos do treinamento. Revista Brasileira. Ciência 

e Movimento, 30-40. 

• Rocha PSO, Caldas PRL (1978). Treinamento Desportivo. Ministério da 

Educação e Cultura, Brasília. 

• Schmidtbleicher D (1986). Neurophysiologische Aspekte des Sprung-

krafttrainnings. In: K. Carl, J. Schiffer (eds) Zur Praxis des 

Sprungkrafttrainings, p. 56-72, Bundes- institut des 

Sportwissenschaft, Kcln. 

• Tubino MJG (1984). Metodologia Científica do Treinamento Desportivo. 3ª 

ed: Ibrasa, São Paulo. 

• Turner AM, Owings MSJA (2003). Improvement in running economy after 6 

weeks of plyometric training. Journal of Strength and 

Conditioning Research, 17(1): 60-67. 

• Verhoshanski IV (1998). Entrenamiento deportivo. Planificación y 

programación. Ed. Martinez Roca, Barcelona. 

• Weineck J (1989). Manual de Treinamento Esportivo. Maria Ermatina 

Galvão Gomes Pereira et alii. Manole, São Paulo. 

• Weineck J (1991). Biologia do Esporte. Manole, São Paulo. 

• Weiss LW, Relyea GE, Ashley CD, Propst RS (1997). Using velocity – 

spectrum squats and body composition to predict standing 

vertical jump ability. Journal of Strength and Conditioning 

Research, 11(1): 14-20. 

• Willmor JH, Costill DL (2001). Fisiologia do Esporte e do Exercício. Manole, 

São Paulo. 



Referências Bibliográficas 

52 

• Witzke KA, Snow CM (2000).Effects of plyometric jump training on bone 

mass in adolescent girls. Medicine Science Sports Exercise. 

32(6): 1051-1057. 

• Zakharov A (1992). Ciência do Treinamento Desportivo. Traduzido por: 

António Carlos Gomes. Grupo Palestra Sport, Rio de Janeiro. 

• Zatsiorsky WM (1999). Ciência e Prática do Treinamento de Força. 

Traduzido por: Sérgio Roberto Ferreira Batista. Phorte Editora, 

São Paulo. 

 

 

 


