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Resumo  

 

Os lançamentos são as disciplinas técnicas do atletismo, nas quais o 

desenvolvimento da força é um dos aspectos de maior importância em todo o 

processo de treino.  

A força muscular é condicionada por vários factores, sendo os principais, 

os factores musculares e os factores neurais. Dentro dos factores musculares 

destacamos, o tipo de fibra muscular, a área de secção transversal do músculo, 

e os tipos de contracção muscular. Os factores neurais visam o recrutamento 

das unidades motoras, a frequência de activação, e a sincronização das 

unidades motoras. 

Existem diferentes formas de manifestação da força: força máxima, força 

resistência ou força rápida. Dos três diferentes tipos de manifestações da força, 

aquele que parece assumir maior importância para os lançadores é a força 

rápida. 

As várias metodologias de treino da força são organizadas ao longo dos 

vários períodos da época desportiva, tendo o propósito de desenvolver os 

diferentes tipos de força, com o objectivo final de melhorar o rendimento dos 

lançadores, em termos de distância alcançada pelos engenhos, em 

competição. 

Tendo em consideração a pouca bibliografia existente, de autores 

portugueses, dedicada ao treino da força para lançadores, surgiu a curiosidade 

de abordar o tema com o responsável máximo pelos lançamentos em Portugal, 

o técnico nacional de lançamentos, inquirindo-o sobre: 1) a importância que o 

treino de força assume para o desempenho dos lançadores; 2) a hipertrofia 

para lançadores; 3) a força resistência para lançadores; 4) a força máxima para 

lançadores; 5) a força rápida para lançadores; 6) as considerações a ter no 

treino de força para lançadores.  

Tendo como metodologia a entrevista realizada ao técnico nacional de 

lançamentos, o estudo permitiu concluir que: i) que a força assume-se como 

um factor determinante a performance dos lançadores; ii) a hipertrofia serve 

como base para o treino da força máxima iii) o treino de força resistência tem 
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por objectivo o desenvolvimento do reforço geral das estruturas, tendo o treino 

em circuito como treino por excelência para o desenvolvimento da força 

resistência para lançadores, na fase inicial da época; iv) no treino de força 

máxima, os lançamentos com engenhos pesado assumem grande importância, 

para o desenvolvimento desta; v) obter força rápida é o principal objectivo do 

treino de força para lançadores; vi) mais do que procurar a força máxima do 

atleta, o treino de força assume real importância na procura da força máxima 

passível de ser aplicada pelo atleta no lançamento do engenho. 

  

Palavras-chave:  ATLETISMO; TREINO; FORÇA; LANÇAMENTOS. 
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Abstract 
Throws are the technical disciplines of athletics, in which the 

development of muscular strength is one of the most important aspects of the 

entire training process.  

Muscular strength is conditioned by various factors, being muscular and 

nervous system factors the most important ones.  Among muscular factors, 

we’ve distinguished: the type of muscular fiber; the area of transversal section 

of the muscle; and the types of muscular contraction.  Nervous system factors 

aim to gather from motor units, the frequency of activation, and the 

synchronization of motor units.  

There are different ways to show strength:  maximum strength, resistant 

strength or fast strength.  Of the three different types of strength manifestations, 

the one which seems to show greater importance for throwers is fast strength. 

The various strength training methodologies are organized throughout 

the many periods of the sport season, with the purpose of developing different 

types of strength and with the final objective of improving a thrower’s efficiency, 

in what concerns the distance reached by the device thrown, during 

competition.   

Bearing in mind the little literature, by Portuguese authors, available and 

dedicated to strength training for throwers, the curiosity of discussing such a 

subject with the person responsible for throws in Portugal arose.  During our 

conversation, he was inquired about the following:  1) the importance of 

resistance training in the performance of throwers;  2) hypertrophy for throwers;  

3) resistance force for throwers;  4) full force for throwers;  5) fast strength for 

throwers;  6) what to take into consideration in resistance training for throwers. 

By using the interview held with the person responsible for throws in 

Portugal, our study allowed us to conclude that:  i) strength is a determining 

factor in the performance of throwers;  ii) hypertrophy serves as a basis for 

maximum strength training;  iii) the training of resistance training aims to 

develop the general strengthening of structures, selecting circuit training as the 

most complete way to develop resistance force in throwers, during the initial 

phase of the season;  iv) in full force training, throws with heavy devices are 

also of great importance;  v) obtaining fast strength is the main objective of 
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resistance training for throwers;  vi) more than searching for an athlete’s full 

force, resistance training takes on true importance in the search for full force 

likely to be applied by the athlete in the throw of the device.     

 

KEYWORDS:   ATHLETICS, TRAINING, STRENGTH, THROWS 
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1. Introdução 

 

Os lançamentos são um grupo de disciplinas técnicas, de entre os vários grupos que 

constituem à modalidade desportiva, Atletismo.  

Dentro do grupo dos lançamentos existem quatro diferentes tipos de lançamentos, são 

eles: o lançamento do disco, o lançamento do peso, o lançamento do dardo, e o lançamento do 

martelo. 

Analisando o engenho lançado, como um projéctil, para além de outros factores, a 

velocidade inicial é um factor determinante na distância que este vai percorrer até atingir o 

solo. A velocidade é transmitida ao engenho pelo lançador, através da aplicação de força, que 

é por sua vez é gerada pela contração muscular. Podemos assim considerar a força muscular 

como um dos factores determinantes na performance do lançador.  

No seguimento desta linha de pensamento, o treino da força muscular tem sido 

apontada como um dos aspectos de maior importância em todo o processo de treino do 

lançador. Sendo que vários autores afirmam que treino de força deve fazer parte integrante do 

treino dos lançadores, desde os escalões mais jovens, ate os escalões mais avançados. 

Considerando a pouca bibliografia nacional, dedicada a este tema, onde apenas 

encontramos a abordagem, no livro realizado pelo anterior técnico nacional de lançamentos 

(Júlio Cirino), “Fundamentos gerais do treino para lançadores”, procuramos com este trabalho 

apresentar um ponto de vista alternativo ao existente, expressando a opinião do actual técnico 

nacional de lançamentos, o professor Paulo Reis, sobre o treino de força para lançadores. 

Sendo ele o treinador escolhido pela Federação Portuguesa de Atletismo, para coordenar o 

sector de lançamentos em Portugal, parece-nos ser a pessoa mais indicada para nos transmitir 

o seu ponto de vista sobre o treino de força para lançadores. 

 

 
 

 



Treino de força no atletismo: Estudo de caso com o Técnico Nacional de Lançamentos 
 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 2 



Treino de força no atletismo: Estudo de caso com o Técnico Nacional de Lançamentos 
 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 3 

2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1. Conceito de força muscular 

 

Uma definição clara e precisa da noção de força, só é possível existir em relação com 

as diferentes modalidades de expressão da força (Weineck, 2002). 

 

Para Mil-Homens (2000), a força muscular é a capacidade que um músculo, ou grupo 

muscular, tem de vencer uma dada resistência, a uma dada velocidade, num determinado 

exercício. 

 

É uma capacidade condicional, que se manifesta de diferentes maneiras em função das 

necessidades de acção (Manso, 1999). 

 

Define-se como a capacidade de exercer tensão através da contração muscular, 

permitindo vencer, suportar ou fazer pressão contra uma resistência (Fernández et al., 2002). 

 

Como podemos verificar, são várias as definições do conceito de força existentes na 

literatura, mas de uma forma geral, todas parecem ir no sentido de definir o conceito de força 

muscular como sendo a expressão utilizada para definir a capacidade do músculo-esquelético 

produzir tensão.  

 
 
 

2.2. Condicionantes da capacidade de produção de força 

 

Apesar da grande diversidade de movimentos que o ser humano pode realizar, todos 

assentam no mecanismo do encurtamento das células muscular, este fenómeno ocorre graças à 

transformação de energia química, obtida das fontes energéticas, em energia mecânica 

(Fernández et al., 2002). 

 

O primeiro grande factor condicionador da capacidade de produção de força é o factor 

nervoso. 

 



Treino de força no atletismo: Estudo de caso com o Técnico Nacional de Lançamentos 
 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 4 

Embora seja estudada pela fisiologia muscular, é inconcebível entender o 

funcionamento do músculo sem considerar sua inervação (Fernández et al., 2002). O primeiro 

requisito para que o músculo produza força, é o de que ocorra um estímulo nervoso que 

desencadeie o processo de contracção muscular. Estímulo esse que é emanado dos centros 

nervosos do sistema nervoso central (SNC), sendo um processo voluntário, que origina o 

desenrolar da acção muscular (Mil-Homens, 2000).  

 

Com base no tipo de inervação que são alvo, os músculos diferenciam-se em músculos 

involuntários (inervados pelo sistema nervoso autónomo) e músculos voluntários (inervados 

pelo sistema nervoso somático). Os primeiros possibilitam movimentos para a vida 

vegetativa, abarcam os músculos dos órgãos viscerais e órgãos especializados, incluído 

também o músculo cardíaco. Os segundos inervam os músculos esqueléticos, responsáveis 

pelo movimento corporal (Fernández et al., 2002). 

 

Contudo a composição do músculo activado, o tipo de fibra a que corresponde, o 

regime de contracção muscular promovido (isométrico, concêntrico ou excêntrico), e a sua 

secção transversal, também condicionam grandemente a capacidade do músculo produzir 

força. Estes representam alguns dos aspectos que determinam o segundo grande factor 

condicionador da capacidade de produção de força: O factor muscular. 

 
Figura 1: Representação esquemática dos factores condicionadores da produção de força (Mil-Homens, 2000) 

 

2.2.1. Musculares 

 

2.2.1.1. A fibra muscular 
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A fibra muscular é uma célula larga e cilíndrica, multinucleada. A organização das 

fibras musculares em grupos forma os fascículos que, se associam para formar os músculos.  

 

A fibra muscular isolada, cada fascículo e cada músculo no seu conjunto, são 

revestidos por tecido conjuntivo. O músculo é envolvido por um tecido conjuntivo 

denominado epimísio. O perimísio por sua vez rodeia os fascículos. A fibra muscular é 

revestida pelo endomísio (Fernández et al., 2002).  

 

O tecido conjuntivo une as unidades contrácteis, os grupos de unidades, de forma a 

integrar a sua acção e permitir, alguma liberdade de movimentos entre elas. Esta organização 

permite movimentos independentes de cada célula e de cada fascículo, sem estarem 

condicionados aos movimentos aos movimentos das restantes células ou fascículos (Santos, 

2004; Fernández et al., 2002). 

 

Dentro da fibra muscular estão as miofibrilas, cada fibra pode conter, desde centenas, 

até muitos milhares de miofibrilas, sendo que cada uma apresenta cerca de 1500 filamentos de 

miosina e 3000 de actina, dispostos lado a lado (Santos, 2004; Fernández et al., 2002). 

 

A estriação em corte longitudinal é devida à presença de actina e miosina, que são as 

principais proteínas contrácteis do músculo. A banda mais escura é a banda A (o A deriva do 

nome anisotrópica), apresenta-se mais escura por ser composta por actina e miosina, o que 

dificulta a passagem da luz. A mais clara é a banda I (o I deriva de isotrópica), é mais clara 

porque a luz atravessa facilmente os filamentos de actina pela qual é constituída (Santos, 

2004; Fernández et al., 2002) 

A linha Z divide a meio cada banda I, passando de miofibrila a miofibrila, ligando-as 

entre si através de toda a fibra muscular (Santos, 2004, Fernández et al., 2002).  

As miofibrilas possuem unidades denominadas de sarcómeros, que são a 

unidade contráctil da fibra muscular e está delimitada pelas linhas Z. Cada 

sarcómero apresenta uma organização molecular constituída de filamentos de actina 

e filamentos miosina. A partir da linha Z, os filamentos finos de actina estendem-se 

paralelamente para ambos os sentidos sendo intercalados pelos filamentos grossos 

de miosina, apenas na região central do sarcómero. Esta organização produz um 

padrão de bandas transversais que varia conforme o estado de contração muscular 

(Santos, 2004, Fernández et al., 2002). 
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No músculo dos mamíferos, o comprimento óptimo do sarcómero, em termos 

de capacidade para gerar força está situado entre 2.4 e 2.5µm (Santos, 2004) 

 

Três, das quatro, proteínas envolvidas na contracção muscular encontram-se todas 

incorporadas no filamento de actina, fazendo deste um filamento complexo, composto por três 

partes distintas, a actina, a tropomiosina e troponina. Na totalidade, o filamento fino é 

constituído por cerca de 300 a 400 pequenas moléculas de actina G, e por aproximadamente 

40 a 60 de tropomiosina e troponina. A troponina e a tropomiosina são conhecidas como 

proteínas reguladoras (Santos, 2004). 

 

O filamento de actina é constituído por uma dupla fita de actina F enrolada em hélice. 

Cada fita da dupla hélice de actina F é composta de moléculas polimerizadas de actina G. 

Existem cerca de 13 dessas moléculas por cada volta, de cada fita, da hélice (Santos, 2004). 

 

O filamento de miosina é composto por aproximadamente 300 moléculas de miosina. 

Cada molécula de miosina é constituída por seis cadeias polipeptídicas, com duas cadeias 

pesadas e quatro cadeias leves. As duas cadeias pesadas formam dupla hélice, onde cada 

cadeia apresenta uma das extremidades enrolada, formando conjuntamente duas massas de 

proteína globular, as denominadas cabeças da miosina. As cabeças da molécula de miosina 

são constituídas pelas quatro cadeias leves (duas por cabeça), que ajudam a controlar a função 

das cabeças durante o processo de contracção muscular. As cabeças são o local responsável 

pela actividade enzimática da molécula de miosina e pela afinidade com a actina. Os locais 

com afinidade pelas outras moléculas adjacentes de miosina, encontram-se na sua cauda. A 

cauda é composta pela restante porção em dupla hélice das duas cadeias pesadas de miosina. 

As caudas das moléculas de miosina estão agrupadas e formam o corpo do filamento 

de miosina.  

Uma parte da porção em dupla hélice de cada molécula de miosina afasta-se do corpo 

do filamento acompanhando a cabeça formando uma ponte transversa, que permite o 

afastamento para o exterior da(s) cabeça(s) (Santos, 2004). 

 

 

2.2.1.2. Tipos de fibras musculares 
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A um mesmo estímulo e disponibilidade energética, nem todas as fibras musculares 

respondem da mesma forma, distinguindo-se diferentes tipos de fibras musculares em termos 

morfo-funcionais. O que determina o tipo de fibra é sua inervação, dado que esta condiciona 

sua configuração e seu funcionamento. Podem-se diferenciar no ser humano dois tipo 

fundamentais de fibras: fibras lentas ou vermelhas, também chamadas de tipo I ou ST (slow 

twitch) e as fibras rápidas ou brancas, também chamadas de tipo II ou FT (fast twitch). Todas 

estão presentes no músculo esquelético, porém em diferentes proporções, dependendo do 

músculo em causa e da função que este desempenha. O que factor que determina que se a 

fibra é de um tipo ou de outro é a sua enervação, uma vez que esta condiciona a sua 

configuração e o seu funcionamento (Fernández et al., 2002). 

 

As fibras tipo I (também denominadas de contração lenta ou vermelhas) assumem uma 

cor escura devido a grande quantidade de mitocôndrias e mioglobina presentes em sua 

estrutura. Apresentam grande quantidade de enzimas oxidativas, associadas ao metabolismo 

aeróbio. Têm um baixo nível de produção de força, assim como um limiar de excitabilidade 

baixo, mas são resistentes a esforços aeróbios prolongados (Fernández et al., 2002). 

 

As fibras tipo IIB (de contração rápida ou brancas), possuem menor número de 

mitocôndrias e mioglobina na sua estrutura, dai a sua cor mais pálida. Apresentam grande 

quantidade de enzimas glicolíticas, que estão associadas ao metabolismo anaeróbio. Têm um 

limiar de excitabilidade muito elevado, e devido ao seu grande diâmetro tem maior 

capacidade para desenvolverem força na sua contração. São mais rápidas a contrair que as 

fibras musculares tipo I, por outro lado, tem menor resistência à fadiga, logo fatigam-se mais 

rapidamente que as fibras tipo I ou IIA (Fernández et al., 2002). 

 

As tipo IIA são as fibras mistas, possuem o intermédio de características como cor, 

quantidade de mitocôndrias, tamanho, limiar de excitabilidade, velocidade de contração e 

velocidade de fadiga. 
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Quadro 1: Designações e características dos diferentes tipos de fibras musculares 

esqueléticas (Santos, 2004). 

 

 

 

 

2.2.1.3. A área de secção transversal do músculo 

 

O primeiro aspecto que influencia a capacidade de produzir força é a área da secção 

transversal do músculo (Mil-Homens, 2000). O aumento da área de secção transversal do 

músculo-esquelético ocorre como resposta a um programa de treino de força, sendo este 

regular e progressivo, este efeito é designado de hipertrofia muscular. A hipertrofia conduz a 

um aumento da capacidade do músculo gerar força (Santos, 2004), sendo que parece existir 

uma estreita relação entre a força e o diâmetro fisiológico do músculo (Mil-Homens, 2000). 
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Vários investigadores têm procurado determinar se a hipertrofia muscular 

induzida pelo treino é devida, à hipertrofia das células existentes, devido ao aumento 

do número de células num determinado músculo a designada hiperplasia, ou se 

resulta de uma combinação destes dois efeitos. Várias investigações mostram que a 

hipertrofia muscular é devida, quase na sua totalidade, ao aumento da área de 

secção transversal da fibra esquelética ou seja é devido à hipertrofia das células 

musculares (Santos, 2004). 

 

O significado funcional das alterações morfológicas ocorridas num músculo 

que sofreu hipertrofia traduz-se, essencialmente, por uma maior capacidade para 

gerar força e potência. Os dados de várias investigações permitiram comprovar que 

um músculo hipertrofiado em resposta ao treino é capaz de movimentar uma carga 

submáxima a uma velocidade de encurtamento muito mais elevada, evidenciando 

assim um aumento na potência muscular (Santos, 2004). 

 
 
 

2.2.1.4. Tipos de contracção muscular 

 

O termo contracção é referente à capacidade de gerar força pela actina e 

miosina das fibras musculares esqueléticas e à simultânea iniciação do ciclo de 

movimentos das pontes transversas. Contracção não implica, necessariamente, 

encurtamento muscular (Santos, 2004). 

 

Sempre que activados os músculos desenvolvem tensão e tendem a encurtar-se, 

podendo ou não ocorrer deslocamento dos segmentos ósseos que lhes estão associados. O 

factor determinante na existência ou não de movimento é a resistência exterior (Mil-Homens, 

2000). Sendo assim, quando o músculo desenvolve força, se a carga externa é 

idêntica à quantidade de força que este desenvolve, não ocorrerá alteração do 

comprimento muscular (não há aproximação entre as inserções musculares), a 

contracção será denominada de isométrica. Já se a força externa é inferior à força 

produzida pelo músculo, então observa-se uma contracção de encurtamento das 

inserções, que se designa por concêntrica. Por outro lado se a força externa for 

superior à força desenvolvida pelo músculo, então ocorrerá uma contracção de 

alongamento que se designa de contração excêntrica (Santos, 2004).  
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 As contracções nas quais ocorrem alterações do comprimentos do musculo, 

são as designadas de contracções dinâmicas, já as contracções onde não ocorrem 

fenómenos de alongamento ou encurtamento muscular são as isométricas, sendo 

que na grande maioria da actividade física os músculos dos membros estão 

envolvidos em quantidades equivalentes de contracções concêntricas e excêntricas 

(Santos, 2004). 

 

 
Figura 2: Relação força-velocidade na contração muscular (Mil-Homens, 2000) 

 

 

2.2.2. Neurais 

 

A componente neural é determinante na contração muscula, sem estimulação nervosa 

o músculo não se contrai. Esta componente é também responsável por parte dos ganhos de 

força que podem ter lugar no treino de contra resistência (Wilmore e Costill, 1998), sendo que 

os ganhos de força podem ser obtidos sem alterações estruturais no músculo, mas nunca sem 

adaptações nervosas (Enoka, 1998).  

Os primeiros ganhos de força estão associados, principalmente, a adaptações nervosas 

(Wilmore e Costill, 1998).   

Seguindo esta linha de pensamento, parece que a quantidade e o tipo de estímulos 

enviados ao músculo, serão factores determinantes para a melhoria dos níveis de força 

muscular. 



Treino de força no atletismo: Estudo de caso com o Técnico Nacional de Lançamentos 
 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 11 

 

O Sistema Nervoso Central envia ao músculo o estímulo necessário para que estes 

possam assegurar o movimento do aparelho locomotor humano. Neste sentido, o comando 

central envia um impulso nervoso a um determinado grupo de UM, o músculo ao contrair-se 

vai solicitar uma informação aos receptores musculares, que vão ter influência na informação 

de retorno alertando permanentemente o sistema nervoso central, dos estados de tensão e 

relaxamento muscular (Mil-Homens, 2000). 

 

Nos factores nervosos estão incluídos, o Recrutamento das Unidades Motoras, a 

Frequência de activação, a Sincronização das unidades motoras e a Coordenação 

intramuscular. 

 

 

2.2.2.1. Recrutamento das unidades motoras 

 

O recrutamento das Unidades Motoras (UM), assenta no princípio de que estas são 

recrutadas por ordem crescente da sua capacidade de produção de força, sendo este padrão de 

recrutamento conhecido como princípio de Henneman (Mil-Homens, 2000).  

 

As fibras lentas são recrutadas antes das rápidas, em todo e qualquer movimento, pois 

as UM de menores dimensões possuem limiares de excitabilidade mais baixos. Á medida que 

a necessidade de produção de força aumenta, as UM de maiores dimensões vão sendo 

recrutadas progressivamente (Mil-Homens, 2000; Santos, 2004).  

 

Cada UM tem um limiar de excitabilidade, enquanto este não for alcançado o grupo de 

fibras musculares constituinte destas UM, não se contrai. A partir do momento em que este 

limiar é alcançado, todas as fibras constituintes desta UM vão se contrair. Este princípio é 

denominado de lei do “Tudo ou Nada” (Mil-Homens, 2000; Santos, 2004).  
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Figura 3: Recrutamento ordenado das unidades motoras (Santos, 2004) 

 

 

2.2.2.2. Frequência de activação 

 

A força da contracção muscular pode ser aumentada também pela força gerada por 

cada UM individualmente, este aumento de força pode ser conseguido através de uma maior 

frequência de activação de cada UM, estando esta intimamente relacionada com a velocidade 

de contracção, o que por si só, é condição suficiente para que este mecanismo de regulação 

nervoso adquira papel predominante no estudo dos factores neurais que condicionam a 

capacidade do músculo produzir força (Mil-Homens, 2000). 

 

 

 

2.2.2.3. Sincronização das unidades motoras 

 

A sincronização de UM consiste na coincidência temporal dos impulsos de duas ou 

mais UM. Um aumento da força de contracção pode ser obtido através da sincronização dos 

processos de soma temporal. Quanto maior for a capacidade de recrutar simultaneamente, 

num dado momento, um elevado número de unidades motoras maior será a força produzida 

pelo músculo (Mil-Homens, 2000).  

A sincronização das UM não permite um aumento da força máxima, mas sim uma 

melhoria da capacidade para desenvolver uma grande quantidade de força, num curto espaço 

de tempo, permitindo assim melhorar o desenvolvimento de força durante os movimentos 

rápidos de tipo balístico. Ou seja para que o músculo possa ser utilizado eficazmente, as suas 

fibras terão que trabalhar de forma sincronizada (Cometti, 1998). 



Treino de força no atletismo: Estudo de caso com o Técnico Nacional de Lançamentos 
 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 13 

 
 
 

2.3. Tipos de manifestação da força 

 

No desporto a força entende-se como a capacidade de um grupo muscular vencer uma 

determinada resistência externa, mediante uma tensão muscular (Cervera, 1996), sendo uma 

capacidade física condicional, que se manifesta de maneira diferente em função das 

necessidades da acção (Manso, 1999).  

 

Através do conhecimento científico adquirido nos últimos anos podemos realizar uma 

análise estrutural da força muscular, de forma a identificar as suas componentes, as suas 

relações de dependência, e os principais factores que afectam e influenciam as características 

e produção de força de um atleta (Mil-Homens, 2000). 

 

Segundo Schmidtbleicher (1992), a força pode ser observada do ponto de vista global, 

em função da sua magnitude, velocidade de execução e tempo de duração. Dada a variação na 

forma de se manifestar, a força foi classificada da seguinte forma: Força máxima; Força 

rápida ou força explosiva, Força resistência. 

 

 

2.3.1 Força máxima 

 

Para Schmidtbleicher (1992) a força máxima é o valor mais elevado de força que o 

sistema neuromuscular pode desenvolver independentemente do factor tempo, e contra uma 

resistência inamovível. Este tipo de força pode se manifestar de forma estática (força máxima 

isométrica) ou de forma dinâmica (força máxima dinâmica) (Manso, 1999).  

 

Segundo Fernández et al. (2002), a força máxima (absoluta ou pura) é a tensão 

máxima que uma pessoa pode desenvolver, sendo esta tensão maior quando se tenta resistir a 

um movimento (contração excêntrica), do que quando se vence uma resistência (contração 

concêntrica). 

 

A Força Máxima que um sujeito é capaz de desenvolver, pode ainda ser manifestada 

na forma de Força Absoluta, que é todo o potencial de força que representa 
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morfologicamente, um músculo ou grupo sinergético. Por outro lado a Força Relativa, que 

indica a relação da Força Máxima com o peso corporal, consistindo na força produzida por 

unidade de peso corporal. (Manso, 1999). 

 

Com o aumento dos níveis de Força muscular, aumenta também a Força Absoluta, e a 

massa muscular activa. Wazny (1974), citado por Manso (1999), afirma, que o aumento da 

massa dos músculos especialmente seleccionados pode conduzir, não só ao aumento da Força 

Absoluta, como também ao incremento da Força Relativa. 

 

 

2.3.2 Força resistência 

 

A força resistência consiste na capacidade do organismo resistir ao aparecimento da 

fadiga, em solicitações de prestação de força, durante um período de tempo prolongado 

(Fernández et al., 2002; Schmidtbleicher, 1992). 

 

Mil-Homens (2000), afirma que a Força de Resistência traduz a capacidade do sistema 

neuromuscular em retardar o aparecimento da fadiga em exercícios de força. Esta forma de 

manifestação da força muscular pode exprimir-se em termos isométricos, concêntricos e em 

ciclo muscular de alongamento-encurtamento.  

 

Para Manso (1999) é a capacidade de manter uma Força a um nível constante durante 

o tempo que dura a actividade do gesto desportivo.  

 

 

2.3.3 Força rápida 

. 

Schmidtbleicher (1992), define Força Rápida ou Força Explosiva, como melhor 

impulso que o sistema neuromuscular é capaz de produzir num determinado período de 

tempo, ou seja é a capacidade de o sistema neuromuscular vencer resistências com uma 

elevada velocidade de contracção. Para Fernández et al. (2002), a força explosiva (potencia, 

força velocidade) é a capacidade de exercer tensão no menor tempo possível. 
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2.4. Métodos de treino dos diferentes tipos de manifestação da força 

 

No que se refere aos métodos de treino para o desenvolvimento dos diferentes tipos de 

força, Schmidtbleicher (1992) apresenta quatro métodos distintos, cuja sua classificação 

depende do tipo de organização da carga, do tipo de acção muscular e do tipo de adaptação a 

induzem: Método para a hipertrofia muscular; Método da taxa de produção de força; Método 

misto; Métodos reactivos. 

Já Raposo (2005) sugere o treino em circuito como sendo o método de treino da força 

resistência por excelência. 

 

 

2.4.1 Métodos para a hipertrofia muscular 

 

Os métodos para a hipertrofia muscular, têm como principal objectivo incrementar a 

força máxima através do aumento da massa muscular. A sua principal acção consiste em 

induzir elevada fadiga, através de um estímulo submáximo, para que ocorra uma determinada 

deplecção energética e, consequentemente, se estimulem os fenómenos de ressíntese, 

observando-se, posteriormente, o aumento da área de secção transversal do músculo.  

Relativamente à dinâmica da carga deve ser de intensidade entre 60 - 80% do máximo 

isométrico individual, e um elevado número de séries (3 a 5) e de repetições (6 a 20). O ritmo 

de execução deve ser moderado de forma a permitir que o estímulo tenha duração suficiente. 
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Tabela 1: Métodos da Hipertrofia Muscular (Adaptado de Schmidtbleicher, 1992 por Mil-Homens, 

2000) 

 

 

2.4.2. Métodos da taxa de produção de força 

 

Os métodos da taxa de produção de força, são métodos máximos, e têm como 

objectivo principal incrementar a taxa de produção de força através do aumento da capacidade 

de activação nervosa dos mecanismos neurais, tais como o recrutamento, a frequência e a 

sincronização de activação das unidades motoras. São métodos caracterizados 

fundamentalmente pela elevada intensidade da carga, movida através de uma acção muscular 

explosiva, com máxima velocidade de contracção possível.  

 
Tabela 2: Métodos da Taxa de Produção de Força (Adaptado de Schmidtbleicher, 1992, por Mil-

Homens, 2000) 

 

Todos estes métodos, têm por objectivo aumentar a taxa de produção de força (ou 

força explosiva), promovendo adaptações de natureza nervosa, aumento do recrutamento e 

frequência de activação das UM- e com alterações mínimas na massa muscular. Todos estes 

métodos requerem a utilização de cargas muito elevadas (90-100% de 1RM), reduzido 

número de repetições (1-5), número de séries entre 3 e 5 e um amplo intervalo de repouso (3-

5 min). Um dos factores críticos para o êxito da utilização destes métodos, reside na 

necessidade de realizar os exercícios com a máxima velocidade de contração possível. 
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2.4.3. Método misto 

 

O método misto integra os objectivos do método de hipertrofia e ao mesmo tempo 

procura promover o incremento da taxa de produção de força. No entanto, este método 

apresenta algumas desvantagens devido à organização e estruturação da própria carga. Ao 

procurar nas primeiras séries a hipertrofia muscular, vai causar fadiga nervosa do sistema 

neuromuscular, o que não permitirá obter os resultados esperados quando se realizar o 

trabalho com cargas máximas. Pelo contrário, ao se optar por realizar o trabalho máximo nas 

primeiras séries, ao chegar à hipertrofia é admissível que as concentrações de lactato 

intramuscular condicionem negativamente as adaptações do sistema nervoso. 

A carga tem uma organização baseada numa pirâmide de intensidade e de repetições. 

Considerando um exemplo: na primeira série utiliza-se uma carga de 70% para 8 repetições. 

Na segunda e terceira séries a intensidade aumenta para 80 e 90% e as repetições reduzem-se 

para 5 e 3, respectivamente. Na quarta série atinge-se a intensidade máxima (100%) e realiza-

se apenas 1 ou 2 repetições. Nas séries seguintes, procede-se à diminuição da intensidade da 

carga e ao aumento progressivo do número de repetições, com o mesmo rácio das séries 

anteriores, mas agora com a lógica invertida. 

 

 

2.4.4. Métodos reactivos 

 

Os métodos reactivos visam a melhoria dos níveis de força explosiva, potenciando o 

ciclo muscular de alongamento – encurtamento (CMAE), dirigindo-se à melhoria do padrão 

de inervação da musculatura envolvida. 

Estes métodos têm como objectivo fundamental à melhoria do padrão de inervação 

dos músculos envolvidos. Esta melhoria, caracteriza-se pelo, aumento da amplitude da fase de 

pré-activação nervosa e melhoria da precisão do seu momento, para melhor preparar o 

complexo músculo-tendinoso para o forte e rápido alongamento a que vai ser sujeito após o 

contacto com o solo. Provoca uma potente activação nervosa, de origem reflexa, durante a 

fase excêntrica, no sentido de contribuir para a regulação do stiffness muscular e dessa forma 

permitir armazenar energia elástica no complexo músculo - tendinoso a qual possa vir a 
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contribuir para potenciar a fase concêntrica e promove a redução da activação nervosa durante 

esta mesma fase. 

 

 
Tabela 3: Métodos Reactivos, (Adaptado de Schmidtbleicher, 1992, por Mil-homens, 2000) 

 

 

3.4.5. Método da força resistência 

 

O método da força de resistência, tem como objectivo desenvolver a capacidade do 

organismo resistir ao aparecimento da fadiga, em solicitações de prestação de força, durante 

um período de tempo prolongado. Este tipo de trabalho que procura o desenvolvimento da 

força associada à sua componente cardiovascular é geralmente operacionalizado sob a forma 

de circuito. Para Raposo (2005), o treino em circuito apresenta um conjunto de vantagens que 

o tornam um método importante no desenvolvimento da força de resistência geral e 

específica. Os aspectos positivos da utilização deste método na estimulação da força são: a 

sua riqueza nas possibilidades de organização; a possibilidade e desenvolvimento, combinado 

ou isolado, dos diferentes tipos de força; a mobilização multilateral dos diversos grupos 

musculares; a possibilidade de enquadramento de um grande número de atletas; a participação 

activa na aprendizagem dos companheiros; o facto de permitir a utilização de diferentes 

espaços, exercícios e materiais auxiliares. 

Este tipo de treino visa essencialmente a, prevenção do aparecimento de futuras lesões, 

através do reforço muscular da região abdominal, dorsal, lombar e cervical, assim como o 

reforço dos músculos que envolvem as articulações mais utilizadas.  
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2.5 - Periodização do treino desportivo 
 

Segundo Raposo (2002), a periodização do treino desportivo deve ser vista como parte 

integrante do todo que é o planeamento do treino. Ela é uma fase do processo de elaboração 

do planeamento anual que procura responder à necessidade de unir as diversas variáveis que 

constituem o programa da preparação dos atletas.  

Devemos entender a periodização, como a divisão do ano do treino em períodos 

particulares de tempo com objectivos e conteúdos bem determinados. 

A periodização do treino está ligada à noção de faseamento da forma desportiva, 

englobando três fases:  

• A primeira fase corresponde à de desenvolvimento, na qual os 

atletas adquirem uma base geral e específica, com vista a melhorar o seu 

rendimento; 

• A segunda, é a fase da conservação dos níveis adquiridos, com 

a possibilidade de os elevar a níveis superiores através da manipulação da 

dinâmica da carga; 

• Na terceira fase ocorre a redução ou quebra temporária dos 

níveis de rendimento. 

 

Estas fases, cuja sua duração é variável de modalidade para modalidade, terão 

necessariamente de ser respeitadas, dado que constituem momentos ou estados sucessivos de 

um processo biológico, representando as adaptações funcionais que se processam no 

organismo dos desportistas (Raposo, 2002). 

 

 

2.5.1 Sistemas de periodização 

 

Segundo Cirino (2006), o treino de um lançador de alto rendimento, normalmente 

assenta na Periodização Dupla, sendo a Periodização Simples utilizada apenas por alguns 

atletas de alto rendimento, em anos olímpicos, ou quando a sua idade, já é muito avançada 

para a prática desportiva.  

 

Partindo dos pressupostos anteriormente referidos, iremos centrar a nossa atenção 

apenas nestes dois sistemas de periodização. 
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Os sistemas de periodização simples e dupla, são consequências das investigações 

realizadas por Matvéiev (1981) e têm como suporte científico a síndroma geral de adaptação 

de Selye, sendo a diferenciação entre estes dois sistemas baseada na existência de um ou dois 

momentos altos de competições (Raposo 2002). 

 

 

2.5.1.1. Periodização simples 

 

No caso de existir apenas uma competição importante na época, isto significa que será 

nesse momento que o atleta terá de atingir a sua melhor forma, sendo suficiente uma 

periodização simples, ou seja, a época é divida apenas num período preparatório, num período 

competitivo e no período transitório. Qualquer destes períodos corresponde, respectivamente, 

às fases de construção, conservação e redução da forma do atleta e numa periodização deste 

tipo a componente da carga a predominar é o volume do trabalho (Raposo, 2002). 

 

 

2.5.1.2. Periodização dupla 

 

A periodização dupla é normalmente utilizada nas modalidades desportivas que têm, 

numa época, dois momentos com competições importantes. Este tipo de periodização é 

caracterizado pela existência de dois períodos de preparação, dois períodos de competição e 

dois, ou mesmo só um, período de transição. Normalmente o primeiro período de preparação 

é mais longo que o segundo e o primeiro período de competição é mais curto que o segundo 

período de competição. Relativamente ao período de transição, a existência de um ou dois 

destes períodos depende da intensidade da primeira periodização (Raposo, 2002). 
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3. Objectivos 

 

Tendo em consideração a pouca bibliografia existente, de autores portugueses, 

dedicada ao treino da força para lançadores, surgiu o interesse de abordar o tema com técnico 

nacional de lançamentos. 

Ao longo da revisão bibliográfica realizada apresentamos diferentes factores 

condicionantes da força muscular, as suas formas de manifestação, e algumas propostas 

metodológicas para o seu treino. 

Realizada esta pesquisa bibliográfica, definimos os seguintes objectivos, no sentido de 

saber qual a opinião do técnico nacional de lançamentos sobre: 

 

1) a importância que o treino de força assume para o desempenho dos lançadores;  

 

2) a hipertrofia para lançadores;  

 

3) a força resistência para lançadores;  

 

4) a força máxima para lançadores;  

 

5) a força rápida para lançadores;  

 

6) as considerações a ter no treino de força para lançadores.  

 



Treino de força no atletismo: Estudo de caso com o Técnico Nacional de Lançamentos 
 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 22 



Treino de força no atletismo: Estudo de caso com o Técnico Nacional de Lançamentos 
 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 23 

4. Material e Métodos 

 

4.1 Metodologia de Investigação 

 

 Assim, após este momento e a consequente delimitação dos objectivos, elaboramos 

uma entrevista que possibilitasse a exploração de uma visão prática e concreta acerca do 

mesmo assunto. As questões foram, estruturadas de forma aberta, mas sempre com uma linha 

orientadora formada pelas questões elaboradas, permitido no entanto alguns desvios, 

possibilitando ao entrevistado a exposição do seu ponto de vista enquanto técnico de 

lançamentos. 

O método utilizado para a análise da entrevista será o método da análise de conteúdo. 

Este é um método de análise textual que se utiliza em questões abertas de entrevistas. É uma 

técnica de investigação para a descrição objectiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto da entrevista.  

  

 

4.2 Recolha de Dados 

 

 A entrevista foi realizada ao técnico nacional de lançamentos, Professor Paulo Reis, no 

dia 14 de Novembro de 2008, tendo tido lugar nas instalações do centro nacional de 

lançamentos em Leiria. 

 A entrevista foi gravada num gravador digital Creative MuVo v100, tendo sido 

posteriormente transcrita para o papel, após a autorização e devido conhecimento do 

entrevistado em causa. 
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5. Apresentação e Discussão da Entrevista 

 

5.1. Importância do treino de força para os lançadores 

Pareceu-nos pertinente começar a entrevista, tentando saber qual a importância que o 

técnico nacional de lançamentos atribui ao treino de força. Ao ser questionado sobre esta 

temática, o técnico assume que o treino de força é muito importante para os lançadores, pois 

“o sector dos lançamentos, é sem dúvida, de todos os sectores, aquele no qual a força é um 

factor determinante na performance desportiva dos atletas”, sendo que “o treinador tem que 

ponderar bem o tipo de trabalho a realizar, como realizar e em que altura o realizar”, mas 

mais do que a importância que o treino de força assume, é fundamental, saber que tipo de 

manifestação da força pretende potenciar, que método utilizar, e qual o enquadramento que 

este terá no planeamento do treino. Com base na revisão bibliográfica realizada, podemos 

constatar, que existem varias formas de manifestação da força (máxima, rápida, resistência), 

todas elas com formas específicas para serem desenvolvidas, sendo ainda condicionadas por 

factores fisiológicos (musculares e neurais) que em muito determinam os momentos da 

planificação na qual deverão surgir os treinos de potenciação dos vários tipos de manifestação 

da força. 

 “Em Portugal, o problema não tem sido, até este momento, o de dar pouca 

importância ao treino da força, acredito que na maioria dos casos, o nosso problema é 

colocado ao contrário, pois tem sido dada importância em demasia ao treino da força”. 

Centrando agora problemática a nível nacional, o treino de força, parece assumir demasiado 

protagonismo no treino dos lançadores portugueses, o que na opinião do entrevistado poderá 

não ser o mais correcto, uma vez que, “se por um lado a força é importante para o 

desempenho do atleta, por outro lado o aumento dos índices de força não implica um 

aumento directamente proporcional no rendimento desportivo”, tendo em conta que a força é 

apenas um dos factores que condiciona a performance do lançador, terá de ser encarado como 

tal, e terá de assumir apenas o papel de mais um factor, e não o papel de o factor determinante 

para o rendimento do lançador. 

A inexistência de uma metodologia de treino de força para lançadores, que seja 

assumida pela Federação Portuguesa de Atletismo, como a mais indicada para os lançadores 

portugueses, leva a que não haja uma uniformidade em termos de planeamento e realização do 

treino de força, por parte dos vários treinadores, sendo que na opinião do entrevistado, “deve 
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ser dada importância à força, mas clarificar-mos entre todos um pouco melhor, até que ponto 

é importante e de que maneira a devemos trabalhar”.  

 
 

5.2. Força resistência para lançadores 

O treino de força resistência surge, “no período pré preparatório ou num período 

introdutório, depende da denominação, tem sempre que obter uma base em termos do treino 

da força para aquilo que vai se seguir na época desportiva”  parece assumir especial 

relevância na fase inicial da época servindo como base para as fases posteriores da época. 

Esta linha de pensamento está de acordo com a revisão bibliográfica por nós realizada, pois 

como afirma Raposo (2005) o método da força de resistência, tem como objectivo 

desenvolver a capacidade do organismo resistir ao aparecimento da fadiga, em solicitações de 

prestação de força, durante um período de tempo prolongado. 

O entrevistado afirma que a força resistência “normalmente consegue-se desenvolver 

através de treino em circuito”, o que vai de encontro à nossa revisão, na qual Raposo (2005), 

sugere o método do treino em circuito como forma de operacionalizar o treino da força 

resistência. 

Segundo o entrevistado, “a grande preocupação do reforço dos músculos da região 

abdominal, dorsal e lombar” e a preparação do atleta “de forma a que o organismo esteja 

preparado para ao longo da época suportar cargas elevadas”, parecem ser os objectivos 

fundamentais deste tipo de treino, o que mais uma vez se encontra em consonância com a 

revisão por nós realizada, na qual verificamos que este tipo de treino visa essencialmente a, 

prevenção do aparecimento de futuras lesões, através do reforço muscular da região 

abdominal, dorsal, lombar e cervical, assim como o reforço dos músculos que envolvem as 

articulações mais utilizadas.  

Ao nível da organização do treino, “os circuitos são constituídos por 8 a 12 exercícios 

com 3 a 4 voltas ao circuito, podemos também realizar por exemplo 20 segundos de trabalho 

e 40 segundos de descanso até ao final da primeira volta (…) as cargas usadas são baixas, e 

podem ser calculadas percentualmente em relação ao peso corporal. Por exemplo, dois 

terços do peso corporal para membros inferiores e um terço para membros superiores, sendo 

que isto ocorre mais na teoria, pois na prática os lançadores usam sempre cargas mais 

elevadas (…) semana após semana, dentro do circuito o peso que se coloca nas barras 

aumenta e o tempo que se está a realizar o exercício também vai aumentando, assim como o 

tempo que se descansa vai sendo reduzido (…) não se efectuam as alterações todas de uma só 
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vez, mas são introduzidas gradualmente”. Esta é a sugestão apresentada pelo entrevistado, 

sendo que não será alvo de uma reflexão mais aprofundada, uma vez que não abordamos a 

metodologia da organização do treino em circuito, na nossa revisão bibliográfica. 

 

 

5.3. Hipertrofia para lançadores 

Para o entrevistado o treino de hipertrofia surge “após o trabalhar da força 

resistência”. Com o intuito de “direccionar o nosso treino para a melhoria da força máxima. 

Numa primeira fase começamos por fazer um ciclo de hipertrofia” . Como verificamos na 

nossa revisão bibliográfica, o primeiro aspecto que influencia a capacidade de produzir força 

é a área da secção transversal do músculo (Mil-Homens, 2000). O aumento da área de secção 

transversal do músculo esquelético ocorre como resposta a um programa de treino de força. A 

hipertrofia conduz a um aumento da capacidade do músculo gerar força (Santos, 2004). 

Seguindo esta linha de pensamento, parece de todo pertinente, que o treino de hipertrofia surja 

após o treino de força resistência, uma vez que as bases para o treino com cargas mais 

elevadas já estão criadas, e uma vez que é o primeiro aspecto a influenciar a capacidade de 

produção de força, parece ser mais adequado que seja também o primeiro a ser desenvolvido. 

“Para o treino de hipertrofia são seleccionados os exercícios designados de 

fundamentais para cada um dos lançamentos”. Mesmo não tendo sido alvo do nosso interesse 

aquando da realização da revisão bibliográfica, pensamos ser importante esta referência à 

selecção dos exercícios, na qual o treino de força dos lançadores, começa a ser mais 

direccionado, em função da disciplina técnica a que o atleta pertence.  

Segundo as metodologias de treino para a hipertrofia, apresentadas na revisão 

bibliográfica, e relativamente à dinâmica da carga, esta deve ser de intensidade entre 60 a 

80% do máximo isométrico individual, e um elevado número de séries (3 a 5) e de repetições 

(6 a 20). O ritmo de execução deve ser lento de forma a permitir que o estímulo tenha duração 

suficiente. Para o nosso entrevistado “os treinos de força começam a ser realizados num 

intervalo de uma intensidade entre 70 a 80% de uma RM (…) a intensidade pode ser 

aumentada gradualmente ao longo das semanas”, como podemos verificar parece ser 

importante que a intensidade de trabalho seja realizada no limiar superior de intensidade do 

treino de hipertrofia, procurando com isto que as adaptações a nível neural sejam também elas 

significativas, pois como verificamos na revisão bibliográfica, quanto maior a intensidade do 

estímulo, maior a activação neural. 
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Segundo o entrevistado, “um método muito usual para o treino de hipertrofia de 

lançadores é o de 5x6 a 70/80%, mantendo a mesma intensidade, número de repetições e 

séries, ao longo dos microciclos de hipertrofia”, mas o mesmo afirma que prefere “começar 

com uma intensidade média mais baixa, com maior número de repetições e menor número de 

séries, e aumentar gradualmente a intensidade e o número de séries, diminuindo o número de 

repetições, ao longo de todo o mesociclo de treino de hipertrofia”. A proposta do 

entrevistado vai no sentido de ao longo do mesociclo de hipertrofia, a dinâmica das cargas ir 

variando, com um aumento gradual da intensidade e do número de series, e respectiva 

diminuição do número de repetições. Este método não se enquadra em nenhum dos métodos 

tipo sugeridos na nossa revisão bibliográfica, na qual apresentamos a proposta de 

Schmidtbleicher (1992), onde o autor propõe cinco métodos distintos, para o desenvolvimento 

da hipertrofia. Os métodos da carga constante e o da carga progressiva, são aqueles com os 

quais encontramos maiores similaridades, com a proposta do entrevistado. 

 O entrevistado afirma que “normalmente nesta fase não se faz o teste com 1 RM, visto 

que vimos de um trabalho de força resistência que é realizado com  muitas repetições e baixa 

intensidade, mas podemos fazer um teste com 3, 4, 5 ou 6 RM, e a partir daí podemos ajustar 

a carga que vamos usar em seguida no treino de hipertrofia”. Partindo desta afirmação 

podemos concluir que aquela que parece ser a melhor forma de realizar um teste fiável de 

RM, que permita balizar a carga a ser utilizada em função da intensidade, deve ser 

determinada por 3 a 6 RM, e não por 1RM. 

 
 

5.4. Força máxima para lançadores 

Segundo o entrevistado, “ao nível do treino da força máxima, passamos para uma fase 

em que o treino do lançador tem fundamentalmente uma grande incidência na força especial 

(…) onde são usados engenhos mais pesados do que os de competição”, aqui para além dos 

exercícios gerais de musculação, o treino com engenhos, mais pesados do que os utilizados 

em competição, parece assumir grande importância. 

A metodologia de treino utilizada, “numa fase inicial, normalmente trabalha-se numa 

pirâmide larga de 5, 4, 3, 4, 5, (por exemplo 5x80%, 4x85%, 3x90%), umas vezes a subir e a 

descer, outras vezes só a subir. Numa fase posterior utilizamos uma pirâmide estreita de 

3,2,1,1,1 com a intensidade de 90%,95% e 100%.”. Como verificamos na nossa revisão 

bibliográfica, o treino de força máxima é caracterizado pela elevada intensidade, e velocidade 

de contração muscular máxima, na realização dos exercícios. Este tipo de treino têm como 
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objectivo principal incrementar a taxa de produção de força através do aumento da capacidade 

de activação nervosa dos mecanismos neurais, tais como o recrutamento, a frequência e a 

sincronização de activação das unidades motoras. Seguindo esta linha de pensamentos a 

metodologia de treino sugerida pelo entrevistado, apesar de não encontrar homóloga na nossa 

revisão, está perfeitamente enquadrada dentro daquilo que são os pressupostos para o aumento 

das adaptações de natureza neural. 

 

 

5.5. Força Rápida para lançadores 

“A força rápida assume a sua predominância no período competitivo (…) procuramos 

maior velocidade na realização dos exercícios (…) a forma e a dinâmica de execução desses 

mesmos exercícios assume também especial importância, pois passamos de exercícios menos 

dinâmicos para exercícios mais dinâmicos (…) O número de sessões de força reduz-se 

significativamente (…) quando trabalhamos força procuramos que a barra esteja sempre em 

movimento, com grande velocidade (…) combinando exercícios de musculação com, 

multilançamentos, com saltos, de alta intensidade de forma a rentabilizar ao máximo o 

trabalho que realizamos anteriormente (…) com o objectivo de final de dotar o atleta da 

capacidade de realizar a maior quantidade de força possível no menor espaço de tempo 

possível. (…) O calendário competitivo influencia de uma forma determinante o trabalho 

força rápida que realizamos.” 

Fazendo uma reflexão cuidada à linha de pensamento apresentada pelo entrevistado, 

relativamente ao treino de força rápida para lançadores, facilmente verificamos que a 

dinâmica da realização dos movimentos é determinante, estes têm de ser sempre realizados a 

velocidades máximas, procurando a maior transferência possível do treino de força geral, para 

a força aplicada no engenho. Podemos então concluir que esta fase corresponde ao culminar 

de todo o trabalho de força desenvolvido ao longo dos vários mesociclos, onde foram 

desenvolvidos diferentes tipos de treinos de força, com o objectivo de dotar o atleta de grande 

capacidade para transferir energia cinética para o engenho. Apenas centrando a nossa atenção 

sobre a velocidade de saída do engenho, quanto maior for esta, maior será a distância 

percorrida pelo engenho, sendo este sem duvida o objectivo final do lançador.  

 

 

5.6. Considerações sobre o treino da força para lançadores 
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Em termos de realização dos movimentos de força, “é importante que haja uma 

cuidada execução técnica dos exercícios fundamentais”, pois “ao trabalhar a intensidade 

desta natureza, onde chegamos aos 100%, e algumas vezes até os passamos, a execução 

técnica dos exercícios assume especial importância (…) não só em termos de prevenção do 

risco de lesão, mas também para rentabilizar ao máximo a realização do exercício”. Parece-

nos que a mensagem a ser retirada destas afirmações, prende-se com a importância da 

realização dos gestos técnicos, no sentido de diminuir o risco de aparecimento de lesão, e ao 

mesmo tempo realizar os movimentos com a maior eficácia possível, rentabilizando a 

realização destes ao máximo. 

Segundo o entrevistado “é necessário filtrar toda a informação que existe ao nível do 

treino da força, seleccionando o que realmente nos interessa para o objectivo que 

pretendemos atingir”, esta necessidade, apesar de ser óbvia, parece nem sempre ser levada 

em consideração, uma que em alguns casos, alguns treinadores se limitam a copiar os 

métodos utilizados por outros treinadores, sem procederem à respectiva reflexão sobre a 

aplicação dos mesmos aos seus atletas. 

 “Há uma linha de pensamento que tenho tomado contacto através do diálogo com 

vários treinadores de lançamentos a nível internacional, na qual tendem cada vez mais a 

diferenciar-se aquilo que são, os gestos de halterofilia e execuções técnicas de halterofilia, 

com aquilo que são as execuções técnicas da força dos lançadores”, esta afirmação permite-

nos reflectir sobre os tradicionais meios de treinos de força, utilizados pelos lançadores, que 

tem por base os exercícios de levantamentos olímpicos, e levantamentos básicos. O 

entrevistado afirma estar a tomar contacto com novas orientações, as quais procuram uma 

ruptura com estes movimentos tradicionais, procurando maior similaridade e transferência 

possível, para o movimento de lançamento propriamente dito.  

Aquela que parece ser a ideia chave que o entrevistado pretende transmitir, sobre o 

treino de força, é expressa na frase, “mais do que procurarmos a maior força possível, temos 

que alcançar a máxima força que nos é útil ou que é aplicável, naquilo que é são os 

lançamentos”. Esta afirmação vai de encontro ao referido na fase inicial da entrevista, na qual 

afirma considerar a força como um factor importante, mas é apenas um dos vários factores, 

que condicionam a performance do lançador. 

Apesar de não ter sido alvo da nossa revisão biográfica, pareceu-nos de grande 

importância abordar o entrevistado relativamente as principais considerações a levar em conta 

no treino da força para lançadores, uma vez que é o técnico nacional de lançamentos, e como 

tal o responsável pelo sector de lançamentos no atletismo português. 
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6. Considerações Finais 

 

Considerando os objectivos propostos, através da realização deste trabalho, tendo para 

isso em conta, a revisão bibliográfica, a amostra em causa e a metodologia utilizada, é-nos 

possível concluir que: 

 

A força muscular é um factor determinante na performance dos lançadores; 

 

 No treino de força, o treinador deve: 

• Estar consciente do tipo de manifestação da força que pretende 

desenvolver; 

• Saber qual ou quais os métodos a utilizar para desenvolver, o tipo de 

manifestação de força que pretende; 

•  Enquadrar devidamente os vários treinos de força, ao longo da 

planificação, com vista à obtenção dos melhores resultados nas 

competições mais importantes. 

 

 

A hipertrofia deve ser desenvolvida como base para o treino da força máxima, e não 

como um fim em si mesma; 

 

Para o treino de hipertrofia: 

• A selecção dos meios fundamentais deve ser feita tendo em conta a 

disciplina técnica do atleta; 

• O intervalo de intensidade deve ser mantido entre os 70 e 80%; 

• O método de treino sugerido, assenta na realização de 5 series de 6 

repetições (5x6). 

 

 

O treino de força resistência para os lançadores, é realizado no inicio da época, no 

período introdutório, e tem como intuito desenvolver um reforço muscular geral;  

 

O treino de força resistência: 
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• Tem na organização de treino em circuito, uma boa forma para o 

desenvolvimento da mesma; 

• Os circuitos, são constituídos por 8 a 12 exercícios com 3 a 4 voltas ao 

circuito; 

• As cargas usadas são baixas, e normalmente relativizadas ao peso 

corporal. 

 

 

Na fase de força máxima, para alem dos exercícios de força geral, os lançamentos com 

engenhos mais pesados, do que os de competição, assumem especial importância, no 

desenvolvimento da força máxima do lançador; 

 

A metodologia de treino de força máxima sugerida assenta em: 

• Na fase inicial do mesociclo utilizar uma pirâmide larga de 5, 4, 3, 4, 5, 

com as intensidades de 5x80%, 4x85%, 3x90%; 

• Na fase posterior, é sugerida a utilização de uma pirâmide estreita de 

3,2,1,1,1 com a intensidade de 3x90%, 2x95% e 1x100%. 

 

 

A força rápida é o tipo de manifestação da força mais importante para os lançadores, 

uma vez que um dos factores determinantes na performance do lançador é a velocidade que 

este transmite ao engenho;  

 

No treino de força rápida, assume especial importância: 

• A dinâmica de realização dos movimentos; 

• A procura da velocidade máxima de execução; 

• A transferência das capacidades adquiridas ao longo dos vários 

mesociclos. 
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Relativamente às considerações sobre o treino de força para lançadores, a ideia chave 

centra-se, em mais do que procurar a força máxima do atleta, o treino de força assume real 

importância na procura da força máxima passível de ser aplicada pelo atleta no lançamento do 

engenho; 

 

Os treinadores devem ter conta: 

• A importância de filtrar a informação existente ao nível do treino de 

força, seleccionando aquela que realmente interessa para o objectivo 

que pretendem atingir, com determinado atleta. 

• O treino de força para lançadores, não é um fim em si mesmo, 

representa sim um meio para alcançar um fim, que é o aumento da 

distância que o engenho vai percorrer, quando lançado pelo atleta; 

• A diferenciação dos movimentos de halterofilia e respectivas 

execuções técnicas, com aquilo que são as execuções técnicas 

pretendidas para o desenvolvimento da força dos lançadores. 
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Anexo - Entrevista realizada ao Professor Paulo Reis, o técnico nacional de lançamentos, 

no dia 14 de Novembro de 2008. 

 

 

Paulo Pereira (PP) - Tendo em conta que a força é um factor determinante no 

desempenho de um lançador, qual é para si a importância que o treino de força assume 

no treino do lançador? 

 

Professor Paulo Reis (PR) – Relativamente a esta questão começo por afirmar que o 

sector dos lançamentos, é sem dúvida, de todos os sectores, aquele no qual a força é um factor 

determinante na performance desportiva dos atletas. Portanto é obvio que todo o treinador tem 

que ponderar bem o tipo de trabalho a realizar, como realizar e em que altura o realizar, uma 

vez que a força, e ao contrário de outras capacidades físicas condicionais, é fundamental.  

Em minha opinião em Portugal, o problema não tem sido, até este momento, o de dar 

pouca importância ao treino da força, acredito que na maioria dos casos, o nosso problema é 

colocado ao contrario, pois tem sido dada importância em demasia ao treino da força, e 

portanto assume demasiado protagonismo no processo de treino. Se por um lado a força é 

importante para o desempenho do atleta, por outro lado o aumento dos índices de força não 

implica um aumento directamente proporcional no rendimento desportivo. Actualmente está 

instituída uma ideia, que tem de ser gradualmente combatida, de que o atleta que faz 200kg de 

supino e faz 17 metros, se fizer 250 e passara a fazer 19, por exemplo. 

Deve ser dada importância à força, mas clarificar-mos entre todos um pouco melhor, 

até que ponto é importante e de que maneira a devemos trabalhar.  

 

 

PP – Em sua opinião, como é que o treino de força resistência se deve enquadrar 

no treino do lançador, e com que objectivo? 

 

PR - Em termos de época desportiva, o lançador nos treinos da fase inicial da época 

desportiva, no período pré preparatório ou num período introdutório, depende da 

denominação, tem sempre que obter uma base em termos do treino da força para aquilo que 

vai se seguir na época desportiva, portanto na fase inicial do treino do lançador, entre outras 

coisas o trabalho da força é um trabalho de força resistência, que normalmente se consegue 

desenvolver através de treino em circuito, ou mesmo em percurso, através de vários exercícios 



Treino de força no atletismo: Estudo de caso com o Técnico Nacional de Lançamentos 
 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto XIV  

com o peso corporal, com uma grande preocupação de reforço dos músculos da região 

abdominal, dorsal e lombar, de forma a que o organismos esteja preparado para ao longo da 

época suportar cargas elevadas. Nesse período inicial o treino da força é orientado para o 

treino da força resistência. 

Nesta fase do período preparatório, normalmente o tipo de treino da força resistência 

pode se realizado em circuito, sendo que os circuitos são constituídos por 8 a 12 exercícios 

com 3 a 4 voltas ao circuito, podemos também realizar por exemplo 20 segundos de trabalho e 

40 segundos de descanso até ao final da primeira volta, depois um descanso um pouco mais 

alargado. Este é apenas um exemplo concreto do trabalho que realizamos neste momento 

específico da época.  

Normalmente nesta fase as cargas usadas são baixas, e podem ser calculadas 

percentualmente em relação ao peso corporal. Por exemplo, dois terços do peso corporal para 

membros inferiores e um terço para membros superiores, sendo que isto ocorre mais na teoria, 

pois na prática os lançadores usam sempre cargas mais elevadas, porque pensam que estão a 

trabalhar com pouco peso e colocam sempre mais algum, ou seja vão ajustando a carga 

consoante aquilo que vão conseguindo realizar. Se fizermos isto durante quatro a seis 

semanas, é normal que semana após semana, dentro do circuito o peso que se coloca nas 

barras aumente e o tempo que se está a realizar o exercício também vá aumentando, assim 

como o tempo que se descansa vai sendo reduzido, não se efectuam as alterações todas de 

uma só vez, mas são introduzidas gradualmente. Realizamos também muitos exercícios, por 

exemplo, subir bancadas a pés juntos, a um pé, usando formas variadas, apenas com o peso 

corporal.  

De uma forma geral o objectivo do trabalho de força resistência para os lançadores, 

centra-se no desenvolvimento do reforço muscular geral, e de dotar o corpo do atleta de uma 

resistência muscular que lhe permita posteriormente suportar um grande volume treino de 

força.   

 

   

PP - Sendo o treino de hipertrofia uma realidade no treino de um lançador, em 

sua opinião em que fase da época é que este deve surgir, de que forma deve ser 

realizado, e com que finalidade? 

 

PR - Após o trabalhar da força resistência, que foi realizado numa primeira fase do 

período preparatório, vamos procurar direccionar o nosso treino para a melhoria da força 
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máxima. Numa primeira fase começamos por fazer um ciclo de hipertrofia, mas isto depende 

um pouco das concepções de cada técnico, pois há quem faça apenas um ciclo, há quem faça 

dois ciclos. Mas normalmente, não são inferiores a seis semanas. Há quem faça dois ciclos de 

quatro semanas, quem trabalha com mesociclos de quatro semanas, há quem faça um 

mesociclo de seis semanas, isto depende também do tempo que temos até ao período 

competitivo e da forma como se desenha o planeamento anual.  

Para o treino de hipertrofia são seleccionados os exercícios designados de 

fundamentais para cada um dos lançamentos. Os treino de força começam a ser realizados 

num intervalo de uma intensidade entre 70 a 80% de um RM. A intensidade pode ser 

aumentada gradualmente ao longo das semanas. Para ajustar as cargas o mais possível a cada 

atleta, podemos no final do período da força resistência realizar testes para obter o RM em 

cada exercício fundamental. Normalmente nesta fase não se faz o teste com um RM, viste que 

vimos de um trabalho de força resistência que é realizado com  muitas repetições e baixa 

intensidade, mas podemos fazer um teste com 3, 4, 5 ou 6 RM, e a partir daí podemos ajustar 

a carga que vamos usar em seguida no treino de hipertrofia.  

Um método muito usual para o treino de hipertrofia de lançadores, é o de 5x6 a 

75/80%, mantendo a mesma intensidade, número de repetições e series, ao longo dos 

microciclos de hipertrofia. Eu pessoalmente prefiro começar com uma intensidade média mais 

baixa, com maior número de repetições e menor número de series, e aumentar gradualmente a 

intensidade e o número de series, diminuindo o numero de repetições, ao longo de todo o 

mesociclo de treino de hipertrofia. 

 

 

Sendo o treino de força máxima fundamental para a maximização dos níveis de 

força muscular, de que forma concebe a organização do treino de força máxima para 

lançadores? 

 

Ao nível do treino da força máxima, passamos para uma fase em que o treino do 

lançador tem fundamentalmente uma grande incidência na força especial, onde são usados 

engenhos mais pesados do que os de competição. Em termos de treino da força, aumenta-se a 

intensidade para os 80 a 90%,numa fase inicial, e normalmente trabalha-se numa pirâmide 

larga de 5, 4, 3, 4, 5, (por exemplo 5x80, 4x85, 3x90), umas vezes a subir e a descer, outras 

vezes só a subir.  
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Numa fase posterior utilizamos uma pirâmide estreita de 3,2,1,1,1 com a intensidade 

de 90%,95% e 100%. 

A maioria da influência que os treinadores portugueses receberam para este treino veio 

do professor Renato Carnevali, tendo ele sido influenciado principalmente pelos ensinamentos 

vindos da Alemanha de leste. Claro que há quem use métodos completamente diferentes, mas 

eu penso que a maioria dos treinadores de lançamentos em Portugal segue este método.  

 

 

PP - Uma vez que a velocidade de saída do engenho é um dos factores 

determinantes na distancia que este vai percorrer, qual é em sua opinião, a real 

conveniência do treino de força rápida, e em que fase da época a assume? 

 PR - A força rápida assume a sua predominância no período competitivo, onde 

procuramos maior velocidade na realização dos exercícios, a forma e a dinâmica de execução 

desses mesmos exercícios assume também especial importância, pois passamos de exercícios 

menos dinâmicos para exercícios mais dinâmicos como por exemplo o meio-agachamento que 

se pode passar a fazer com salto. O numero de sessões de força reduz-se significativamente, 

quando trabalhamos força procuramos que a barra esteja sempre em movimento, com a 

grande velocidade, e combinando esses exercícios de musculação com, por exemplo o 

multilançamentos, com saltos, de alta intensidade de forma a rentabilizar ao máximo o 

trabalho que realizamos anteriormente, com o objectivo de final de dotar o atleta da 

capacidade de realizar a maior quantidade de força possível no menor intervalo de tempo 

possível.  

O calendário competitivo influencia de uma forma determinante o trabalho força 

rápida que realizamos. 

 A força que nos interessa nos lançamentos é sobretudo a força rápida, temos que 

adequar o treino, a execução técnica, a metodologia a esse mesmo objectivo final, que não é 

igual a do atleta que pratica culturismos ou halterofilismo. 

 

 

PP - Como o técnico nacional de lançamentos, no papel de responsável maior pelo 

sector em Portugal, em sua opinião, qual ou quais as principais considerações a levar em 

conta no treino da força do lançador? 

PR - Em termos de considerações gerais penso que, primeiro é importante haver uma 

cuidadosa execução técnica dos exercícios fundamentais, pois ao trabalhar a intensidade desta 
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natureza, onde chegamos aos 100%, e algumas vezes até os passamos, a execução técnica dos 

exercícios assume especial importância, não só em termos de prevenção do risco de lesão, 

mas também para rentabilizar ao máximo a realização do exercício. Portanto uma boa base 

técnica é fundamental para o treino de força do lançador.  

É necessário filtrar toda a informação que existe ao nível do treino da força, 

seleccionando o que realmente nos interessa para o objectivo que pretendemos atingir. 

Outra consideração vai ao encontro daquilo que foi dito anteriormente, é mais do que 

procuramos a maior força possível temos que, alcançar a máxima força que nos é útil ou que é 

“aplicável”, naquilo que é são os lançamentos. Aqui, há uma linha de pensamento que tenho 

tomado contacto através do diálogo com vários treinadores de lançamentos a nível 

internacional, em que tendem cada vez mais a diferenciar-se aquilo que são, os gestos de 

halterofilia e execuções técnicas de halterofilia, com aquilo que são as execuções técnicas da 

força dos lançadores.  

      

 

 

 


