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Resumo 

O estudo das manifestações da Força no movimento humano é de 

extrema importância, especialmente quando falamos do movimento desportivo 

pois como refere Badillo (2001, p. 17), “a melhoria da força é em alguns casos 

determinante (...). Se desenvolvida correctamente nunca pode ser prejudicial”. 

Um importante dado para a monitorização e prescrição do treino são as 

curvas força velocidade, na medida em que quando realizamos treino de força 

estamos a treinar numa das suas zonas, e isso está directamente relacionado 

com os efeitos obtidos (Badillo & Ayestaràn, 2001, p. 32). 

De forma a avaliar a robustez dos protocolos de incremento linear de 

cargas para determinação destas curvas e dar-nos mais algum conhecimento 

sobre a forma como estas podem ser influenciadas através da manipulação 

das cargas comparamos as curvas obtidas num teste incremental linear com as 

obtidas num protocolo em que a ordem das cargas é aleatória no exercício de 

“Leg Press”. Foram estabelecidos dois protocolos, um baseado em cargas de 

incremento linear e outro aleatório, tendo sido estudados três comprimentos. 

Os resultados obtidos mostraram diferenças estatisticamente 

significativas apenas na Força, no comprimento correspondente à máxima 

flexão do joelho estudada (sig=0,046) do Sujeito X e no Sujeito Y no 

comprimento correspondente a máxima extensão estudada (sig=0,43) e na 

Velocidade do comprimento Intermédio (sig=0,43). 

Apesar de não terem sido obtidas diferenças estatisticamente 

significativas, quando comparamos os resultados dos dois testes evidencia-se 

uma tendência que consiste num aumento da força e diminuição da velocidade 

no segundo teste relativamente ao primeiro. Este trabalho pode então concluir 

que a ordem das cargas influencia a relação Força-Velocidade.  

Isto poderá ser manipulado para fins de treino e melhorias agudas de 

performance. 

Palavras-chave: Curvas Força-Velocidade, Força, Aleatório, Pré-Activação. 
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Abstract 

The study of the force manifestations in human motion is extremely 

important, especially where the sport movement is concerned. Badillo (2001, p. 

17) when referring to this states that the improvement of strength is crucial in 

some cases(…). If properly developed, it can never be harmful. 

The Force –Velocity provides important for training monitoring and 

prescription. Again Badillo & Ayestarán (2001, p. 32) state that when we 

perform strength training, we do it in one the the Force-velocity curve’s major 

zones, and this is directly related to the benefits obtained. 

In order to assess the robustness of the data provided by linear load 

increase protocols and to provide us with a better insight as to how the load 

order manipulation may affect the outcomes, we compared the Force-velocity 

curves obtained from a linear load increase protocol with those from a 

randomized load order. 

The results showed statistically significant differences only in the Force 

values in the length corresponding to the maximal studied Knee flexion from 

Subject X (sig= 0,46) and Subject Y’s Force values in the length corresponding 

to the maximal studied knee extension (sig= 0,43) and speed score in the 

intermediate length (sig=0,43). 

Despite the lack of statistically significant differences, when we compare 

the data from the two tests, a tendency for higher Force and lower velocity 

values in the second trail is evident. This work can then conclude that the load 

dynamics influences the Force-velocity relationship. 

This can be manipulated for training purposes and acute performance 

improvements. 

Key words: Force-velocity Curves, Strength, Random, Pre-Activation. 
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1. Introdução 

Força, quando ao ser humano nos referimos, é algo que rapidamente 

associamos a músculo. 

Desse modo um sujeito com elevada protuberância muscular é sinónimo 

de alguém forte. 

No campo do Desporto, modalidades onde a força é um factor 

determinante, têm habitualmente associado programas de treino para o 

desenvolvimento do volume muscular.  

Esta é uma visão estereotipada de senso comum que não é errónea pois 

afinal de contas, é o músculo esquelético a estrutura do nosso organismo que 

produz a força responsável pelos deslocamentos dos segmentos articulares 

utilizados nos movimento, sendo o movimento desportivo de particular 

interesse para nós. 

A física diz-nos que a Força é o produto da massa pela aceleração 

(F=m*a). 

Assim sendo, maior capacidade de produção de força (maiores volumes 

musculares) traduzir-se-á numa maior capacidade de aceleração. Na 

modalidade que nos está mais próxima, o Atletismo, a necessidade de gerar 

força com o intuito de produzir movimento é óbvia. A uma análise mais cuidada 

é também óbvia, a necessidade de produzir essa força em espaços de tempo 

muito reduzidos (note-se que a fase de impulsão no salto em comprimento dura 

120ms, e a acção do membro superior (MS) sobre o dardo na fase do 

lançamento propriamente dito dura menos de 100ms (Tidow, G; 1990). 

Uma comparação dos atletas dum passado não tão longínquo assim e 

os da actualidade mostra a actual elite de atletas com volumes musculares 

mais reduzidos que os seus antecessores, e com uma visível melhoria das 

marcas. Isto mostra como a produção de força no movimento desportivo vai 

muito além do desenvolvimento dos grupos musculares envolvidos. 
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Kyröläinen e Komi (1994), afirmam que o volume muscular e a 

capacidade de produzir força do músculo não mudam de forma paralela, sendo 

a força baseada numa propriedade de todo o sistema motor (Enoka, 1988, 

referido no mesmo trabalho de Kyröläinen e Komi). 

Casos ainda como o dos métodos para melhorias agudas da prestação 

(utilização de determinadas cargas antes da situação competitiva) e a maior 

capacidade de performance num exercício de encurtamento após estiramento 

(Counter Movement Jump) obrigam-nos a reconhecer que, no que toca à 

capacidade muscular de gerar força, há muito mais factores a considerar, além 

da área de secção transversal. 

Hill, no seu seminal trabalho de 1938, propôs uma aproximação 

matemática, que prevalece até aos dias de hoje para descrever a forma como a 

velocidade e a força produzida se relacionam. Desde aí, alguns autores 

debruçaram-se em torno desta, tentando perceber que factores são 

responsáveis por esta relação e de que forma a influenciam.  

Este trabalho iniciar-se-á com uma revisão dos factores intervenientes 

na produção de força, seguindo-se algumas questões sobre as implicações 

destes e tem como objectivo, tentar perceber de que forma os resultados 

provenientes de um padrão de cargas completamente aleatório difere dos 

obtidos num protocolo incremental linear. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1. Definição de Força 

Na Física, a força é considerada como a grandeza resultante da 

interacção entre dois factores, a Massa de determinado objecto, e a Aceleração 

a que este é sujeito. Como referem (Zatsiorsky & Kraemer, 2006, p. 21) 

manifesta-se com a deslocação e/ou deformação de um ou ambos os corpos 

envolvidos. 

A implicação para o domínio desportivo deste conceito é clara, pois no 

Desporto procuramos agir sobre as mais variadas resistências, sejam elas 

engenhos ou mesmo o peso do nosso próprio corpo. Na grande maioria destas, 

a uma maior aplicação de força estão associados benefícios de performance. 

Ainda Zatsiorsky e Kraemer, referem ainda que o que interessa aos 

treinadores não é a força num momento “instantâneo”, mas sim durante todo o 

continuum de força (ao longo de todo o movimento desportivo) e é aqui que 

surgem os problemas no que toca à definição de Força no contexto das 

Ciências do Desporto. 

Para Knuttgen e Kraemer (1987), força é definida como a máxima 

tensão manifestada pelo músculo (ou conjunto de grupos musculares) a uma 

determinada velocidade. 

Harman (1993) afirma que “a definição mais precisa de Força é a 

habilidade para gerar tensão sob condições determinadas pela posição do 

corpo, pelo movimento no qual se aplica a força, pelo tipo de activação 

(concêntrica, excêntrica, isométrica, pliométrica) e pela velocidade do 

movimento, ambos em (Badillo & Ayestaràn, 2001, p. 16). Este mesmo autor 

afirma que “a força de um desportista também pode ser definida como a 

máxima tensão manifestada pelo músculo num tempo determinado (...) sendo 

que a sua força útil será a que conseguir produzir nesse período de tempo”. 
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Uma rápida observação da curva proposta por Hill (1938) (Figura 

2.1.1.1.) vem confirmar de alguma forma o que era espectável na relação entre 

carga e velocidade. A deslocação rápida é apenas possível com resistências 

leves, sendo a superação de cargas mais elevadas possível apenas com 

prejuízo da velocidade de execução (o que também aumentaria o tempo 

disponível para a produção de força), o que nas tarefas desportivas é 

impraticável. 

 

Figura 2.1.1. Curva de Força-Velocidade. 

A definição de força no contexto desportivo, consiste então na definição 

base da Física, enunciada por Newton, mas, tendo em conta a fisiologia 

humana.  

2.2 Factores que Influenciam a Produção de Força 

2.1.1. Factores Biológicos 

Seguindo o modelo de Cometti acima apresentado, observa-se três 

grandes grupos de factores/mecanismos para a produção de força os quais 

serão abordados de seguida (Figura 2.1.1.1.). 
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Figura 2.1.1.1. Os mecanismos da força (adaptado de Commetti, 1998) 

2.1.1.1. Factores Estruturais 

O músculo é constituído por feixes de fibras (células multinucleadas) 

musculares, tendo cada uma destas o seu sarcolema (membrana plasmática) 

envolvido pela membrana basal, uma estrutura de colagéneo e glicoproteínas. 

A membrana basal apresenta umas pequenas indentações, designadas de 

caveolae. A sua função é garantir que as fibras musculares podem sofrer o 

alongamento da actividade física típica, sem prejuízo para a integridade física 

do sarcolema. Os conjuntos de fibras designam-se fascículos e são rodeados 

pelo perimísio. Os vários fascículos são agrupados pelo epimísio, membrana 

que rodeia todo o músculo (Brooks, Fahey, & aldwin, 2005, p. 364). Este 

desenho tem por objectivo facilitar o trabalho muitas vezes assíncrono das 

várias partes (Unidades Motoras) do músculo.  

A fibra contém no seu citoplasma toda uma série de organelos, mas do 

ponto de vista das suas capacidades contrácteis, a estrutura mais importante 

será a miofibrilha. 
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Estas estruturas fusiformes são constituídas pelos filamentos de actina e 

miosina (Powers & Howley, 2004, p. 126).  

O processo de contracção muscular é regulado por duas proteínas que 

existem em menores quantidades, a troponina e a tropomiosina. 

Há uma série de outras proteínas constituintes da miofibrilha, mas estas 

são as mais importantes para perceber o mecanismo de contracção muscular, 

debruçando-se então a nossa atenção sobre elas. 

A unidade funcional da Miofibrilha é o sarcómero (Brooks, Fahey, & 

aldwin, 2005, p. 364). Como se pode ver na figura 2.1.1.1.1., é esta sua 

organização estrutural que dá ao músculo esquelético, o seu aspecto estriado. 

 

Figura 2.1.1.1.1. Unidade funcional da Miofibrilha (adaptado de Brooks, 2005). 

A miofibrilha é então um conjunto de sarcómeros, ligados em série pela 

linha-Z. A estrutura estriada observável à microscopia de luz e acima 

esquematizada deve-se ao comportamento diferenciado das duas proteínas 

(Actina e Miosina) face à luz . A banda negra, classificada de Anisotrópica, é 

designada de banda-A; a banda clara, classificada de Isotrópica, é designada 

de banda-I. Como é fácilmente constatável pelo esquema, a banda-A é 

constituída pelos filamentos de miosina, e a banda-I pelos filamentos de actina. 

A zona clara no centro da banda-A é designada de zona-H e é a zona onde 

não há sobreposição de filamentos de actina e miosina, sendo presente apenas 

a segunda (Brooks, Fahey, & aldwin, 2005, p. 369). 
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Segundo o modelo de contracção muscular de Filamentos Deslizantes, 

as dimensões relativas destas zonas variam conforme a fase da contracção 

muscular e também o nível de estiramento do músculo. 

O sarcómero é então constituído por filamentos de miosina e actina 

intercalados. Os filamentos de miosina, uma proteína hexamérica, é constituída 

por dois pares de cadeias leves e um par de cadeias pesadas. Estas existem 

como uma família multigene, expressos em várias isoformas. Estas 

apresentam ligeiras diferenças nos seus amino-ácidos constituintes, 

especialmente na zona da “cabeça” ou cadeias pesadas, local onde se dão as 

transduções de energia, levando a diferentes cinéticas de transduções de 

energia e “turnover” de pontes transversas. Pensa-se que as cadeias leves têm 

funções moduladoras, melhorando a relação entre a actina e a miosina 

(Brooks, Fahey, & aldwin, 2005, p. 372). 

Os filamentos finos têm três componentes principais, a F-actina (actina 

filamentosa), a troponina e a tropomiosina. 

A primeira é composta pela ligação de vários monómeros de G-actina 

(Actina Globular) dispostos como uma hélice-α. Esta proteína possui locais de 

ligação à cadeia pesada de miosina que estão, regra geral, cobertos pelos 

filamentos de tropomiosina. A espaços cada sete G-Actinas encontra-se a 

molécula de troponina-C. A função desta é regular a interacção da Miosina e 

Actina, ao controlar a posição da Tropomiosina face à Actina, fazendo com que 

cubra ou não os locais de ligação. 

A contracção muscular propriamente dita dá-se através da repetição do 

ciclo das Pontes Transversas. Aqui dá-se um aumento do cálcio no 

sarcoplasma, que se liga à molécula de troponina e muda a sua conformação. 

Esta mudança faz com que o filamento de tropomiosina seja arrastado, e com 

ele a troponina, expondo assim os locais de ligação da Actina.  

A Pontes Transversas (PTs) ligam-se então à actina e voltam a ligar, 

repetindo-se o processo enquanto durar o estímulo. Este processo, em que a 

PT (a cadeia pesada de miosina) se liga à actina e muda a sua conformação, 

aproximando as duas linhas-Z (Powers & Howley, 2004, p. 129) é o que 
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permite que haja contracção (encurtamento) muscular. É de lembrar que os 

filamentos são estruturas de comprimento fixo (Brooks, Fahey, & aldwin, 2005, 

p. 377). 

A PT é então uma estrutura que se projecta lateralmente ao feixe de 

miosina, e que se liga ao local de ligação do monómero de miosina. Com esta 

ligação estabelecida, as pontes transversas funcionam então como alavancas, 

obrigando os filamentos finos a aproximar-se da linha-M. 

O estímulo para se iniciar a contracção muscular é a entrada no 

sarcoplasma de Cálcio, proveniente do retículo sarcoplasmático. Isto acontece 

quando um sinal nervoso proveniente do Sistema Nervoso Central (SNC) 

chega ao sarcolema, através do motoneurónio, atingindo a placa motora, 

alterando o seu potencial de membrana. Este sinal segue da membrana para o 

interior e para os extremos da fibra através do sistema de túbulos-t e Retículo 

Sarcomplasmático. Este é o sinal para que se liberte para o citoplasma o Cálcio 

que permite que a Miosina e Actina formem a ligação forte que é necessária à 

contracção muscular (Powers & Howley, 2004, p. 142). Quando o sinal cessa, 

rapidamente o Cálcio é recolhido para de volta ao Retículo Sarcoplasmético e 

cessa a contracção. 

Foi referido atrás que as cadeias pesadas de miosina podiam expressar-

se em várias isoformas. 

É geralmente aceite que existem três tipos de fibras, um tipo de fibras 

lentas e dois subtipos de fibras rápidas. As primeiras são chamadas de tipo I e 

as rápidas do tipo dois, dividindo-se então em tipo IIa e IIb. Designam-se fibras 

rápidas ou lentas pela velocidade da actividade hidrolítica da ATPase 

expressada na cabeça do filamento pesado de miosina. É este processo que 

permite energizar a miosina, só assim pode formar-se a ligação forte, e 

fornecendo a energia para a mudança de conformação e consequente 

contracção (Brooks, Fahey, & aldwin, 2005, p. 364). Uma maior velocidade na 

realização deste processo tem implicações óbvias na velocidade da 

contracção. 

2.1.1.1.1. O Tendão 
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Tendões são estruturas anatómicas situadas entre o músculo 

esquelético e o osso, e que transmitem a este a energia produzida pelo 

primeiro. À união entre músculo e tendão chamamos junção miotendinosa. O 

ponto que liga tendão e osso designa-se junção osteotendinosa (Jósza & 

Kannus, 1997, p. 46). 

Os tendões têm como constituintes principais o colagéneo, a elastina e 

uma matriz glicoproteica (Jósza & Kannus, 1997, p. 54). 

Quando observado ao microscópio de luz, os tendões apresentam uma 

padrão ondulado (J H Challis, p. 42). Esta organização estrutural das fibras (em 

conjunto com as propriedades dos materiais que as constituem) tornam o 

tendão algo quase ideal para a transmissão de força. São estruturas sobretudo 

rígidas mas que podem ser alongados até 4% sem danos estruturais. 

As características algo elásticas do tendão permitem-lhe servir, em 

actividades como a locomoção, como acumuladores de energia, assim como 

controlar taxa da sua transmissão (Jósza & Kannus, 1997, p. 106). (Zajac, 

1989) relembra um estudo de Roberts et al. (1997) em que este demonstra 

como perus a correr usam os músculos como estruturas rígidas, e não como 

geradores de movimento, o que, como ele refere, faz sentido, pois uma 

contracção isométrica é  energeticamente mais económica quando comparada 

com uma contracção concêntrica. 

2.1.1.2. Factores Nervosos 

2.1.1.2.1. A Unidade Motora 

As fibras musculares encontram-se “agrupadas” em conjuntos 

enervados pelo mesmo motoneurónio-α. A estes conjuntos de fibras chamamos 

Unidades Motoras (UM). Estas, quando estimuladas, contraem-se todas 

simultaneamente. Dentro da mesma UM, as fibras possuem propriedades 

histoquímicas semelhantes (o mesmo tipo de fibra), podendo ou não passar-se 

o mesmo com fibras pertencentes a UMs diferentes (Brooks, Fahey, White, & 

Baldwin, 2005a, p. 408). 
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Estas UMs são recrutadas de acordo com o “princípio do tamanho”, 

proposto por Heneman e colegas (cit. In Brooks, 2005, p. 412). Segundo este 

autor, quanto maior o diâmetro do motoneurónio maior dificuldade há em 

desencadear um potencial de acção. Tipicamente, fibras rápidas são 

enervadas por um motoneurónio maior que as lentas. Assim, é necessário um 

maior estímulo por parte do SNC para conseguir activar estas. Apesar da 

nomenclatura poder induzir em erro, não é a velocidade do movimento que 

define que motoneurónios serão activados, mas sim a potência necessária para 

executar o movimento (Brooks, Fahey, et al., 2005a, p. 412). 

2.1.1.2.2. Organelos Proprioceptivos 

Ao nível muscular, existem organelos responsáveis por “monitorizar” os 

processos de contracção/estiramento. Dois muito importantes serão o Fuso 

Muscular e os Organelos Tendinosos de Golgi. O primeiro é uma cápsula de 

tecido conjuntivo que contem linfa e fibras musculares especializadas que 

correm paralelamente às fibras musculares. Este organelo tem propriedades 

aferentes e eferentes, e monitoriza o nível e rapidez de estiramento muscular. 

Ultrapassados os limites, os mecanismos do “gamma-loop” fazem com que se 

inicie uma contracção muscular, cujo objectivo é regularizar a situação. 

Os Organelos Tendinosos de Golgi estão situados no tendão e ao 

contrário dos Fusos Neuromusculares, respondem à tensão e não ao 

estiramento. Quando a tensão atinge valores demasiado altos, os Organelos 

Tendinosos de Golgi imitem sinais inibitórios para o músculo agonista e 

estimulatórios para o músculo antagonista. 

Ambas as respostas destes organelos podem ser alteradas, fazendo isto 

parte do processo de treino (Brooks, Fahey, White, & Baldwin, 2005b, p. 418). 

2.3. Factores Funcionais 

2.3.1. Tipos de Contracção 

Podemos referir três tipos de contracção muscular, sendo elas: 
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Contracção Concêntrica, em que a tensão desenvolvida pelas PTs 

musculares é suficiente para ultrapassar a resistência enfrentada; 

Contracção Isométrica, em que a tensão desenvolvida pelas PTs 

musculares é suficiente para suportar a resistência enfrentada; 

Contracção Excêntrica, a tensão desenvolvida pelas PTs musculares é 

suficiente para abrandar o movimento da resistência enfrentada (Baechle & 

Earle, 2000, p. 8). 

Estes tipos de contracção estão ordenados por ordem crescente da 

capacidade de produção de força como podemos ver pela figura que se segue 

(Figura 2.3.1.1.). 

 

 

Figura 2.3.1.1. Capacidade de produção de força (adaptado de Challis, 2000). 

“Legenda”: A parte negativa do espectro de velocidade refere-se às 

contracções excêntricas, a positiva a contracções concêntricas. A força 

produzida no ponto em que a velocidade é “0” é a produzida numa contracção 

isométrica.  

Outros autores referem-se a elas em termos de nomenclatura e 

definição de formas diferentes, não usando apenas a existência e direcção de 

deslocamento da carga como referência. 
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2.3.2. Curva Força-Tempo 

Ao avaliar a força em indivíduos sujeitados a protocolos isométricos, 

podemos observar uma relação entre a força produzida e o tempo 

nomeadamente até atingir a força máxima. Nesse gráfico (Figura 2.3.2.1.) 

observa-se uma zona de força crescente seguida de um plateau, zona onde se 

atingiu a força máxima para depois se evidenciar uma quebra nos valores de 

força. 

 

Figura 2.3.2.1. Curva de força-tempo (Adaptado de Baddillo e Ayestarán, 2001). 

Este crescendo deve-se a uma série de processos bioquímicos que 

fazem parte do ciclo das pontes transversas (Bagshaw, Lymm e Taylor e 

Warshaw, cit in Nigg, 2000). 

Esta dependência do tempo para a produção é mais um factor limitador 

da performance pois como já foi acima referido, a níveis de desempenho mais 

altos estão associados tempos para produzir força mais curtos. 

A Curva Força-tempo permite-nos observar mais um dado importante. 

Em torno dos 30% do pico máximo de força surge o máximo rate of force 

development (RFDmax). É a zona da curva onde se dá o mais íngreme 

aumento de força. O treino pode incidir sobre este valor e o interesse é óbvio 

pois, uma maior taxa de aplicação de força (RFD) corresponde a maior força 

aplicada no tempo em que se realiza o movimento desportivo, o que tem óbvias 

implicações para a performance. 
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2.3.3. Curvas Força-Comprimento 

A relação força-comprimento é uma propriedade estática do músculo 

que relaciona a força máxima isométrica e o comprimento. (W Herzog, p. 23) e 

pode ser estudada quando a activação e comprimento muscular/fibrilar são 

constantes (Zajac, 1989, p. 363). 

É considerada uma capacidade estática na medida em que cada ensaio 

experimental cede apenas informação sobre um ponto (D.E. Rassier, 

MacIntosh, & Herzog, p. 1447). 

Como afirmam os mesmos autores (p. 1446), esta relação pode ser 

explicada pelas teorias dos filamentos deslizantes e das pontes cruzadas 

(Figura 2.3.3.1). A primeira preconiza que a produção de força no músculo se 

dá através do deslizamento relativo de miofilamentos essencialmente 

inextensíveis, enquanto que a segunda sugere que este deslizamento se dá 

pela acção de geradores de força independentes, as PTs. 

 

Figura 2.3.3.1. Curva força-compriment (Rassier et al, 1999),  
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Como podemos ver, o grau de sobreposição de ambos os filamentos 

contrácteis influencia a capacidade de produção de força isométrica do 

sarcómero, devido ao aumento do número de PTs envolvidas. A assimetria 

entre o ramo ascendente e descendente pode ser explicada por um aumento 

da distância entre as cadeias de actina e miosina, e forças internas exercidas 

por filamentos de miosina deformados e aumento da pressão interna da fibra. 

Isto tem implicações funcionais e será de esperar que em actividades 

em que se espera uma produção máxima de força, o músculo actue em torno 

do seu comprimento óptimo.  

Apesar de em certos casos ser assim (como no caso do 

semimembranoso do estudo com rãs de Lutz e Rome (1994), cit in (J. H. 

Challis, 2000), Herzog (1991, citado no mesmo trabalho) e (D. E. Rassier, 

MacIntosh, & Herzog, 1999, p. 1454) apuraram que a actuação do recto 

femoral da população normal andava em torno do seu comprimento óptimo, 

nos ciclistas e velocistas de nível nacional andava em torno dos ramos 

ascendente e descendente respectivamente. 

Isto, segundo os mesmos autores, está aparentemente relacionado com 

o tipo de trabalho realizado pelos músculos em causa, sendo que os músculos 

que trabalham num ciclo alongamento-encurtamento tendem a ter a sua zona 

de actuação na parte ascendente, e os que trabalham num ciclo 

encurtamento-alongamento, na zona descendente. 

2.3.2. Curvas Força-Velocidade 

Com recurso a equipamento especializado é possível determinar aquela 

que é um importante factor de análise/avaliação da Força.  

As curvas Força-Velocidade, tal como o nome indica, relacionam a força 

produzida e a velocidade a que a carga está a ser deslocada por essa mesma 

força. 

“A determinação da relação FV implica que as medições sejam obtidas 

para várias contracções. Cada contracção dará origem a um ponto no gráfico 



15 
 

da relação FV” (Conceição, 2004, p. 193). Hill (1953) descreveu a dependência 

da Força produzida da Velocidade de Execução do Movimento, sendo os 

resultados apresentados sob a forma duma curva hiperbólica (Siff & 

Verkhoshansky). O que esta forma nos diz então é que quanto maior for a 

velocidade de execução dum movimento, menor será a força aplicada, ou que 

quanto maior a força aplicada, mais lenta será a realização do movimento. Tal 

como nos alerta Badillo (Badillo & Ayestaràn, 2001), não deveremos interpretar 

isto como que a um desenvolvimento da Força está associado um decréscimo 

da velocidade, mas sim o contrário, se o treino estiver a ser o correctamente 

concebido. 

O estudo desta relação é de particular importância pois como referem os 

mesmos autores aCurva Força-velocidade ( C.f-v) é um factor diferenciador 

tanto das especialidades quanto da categoria e da forma dos desportistas 

dentro de cada desporto”. 

As curvas força velocidade podem ser explicadas pela teoria das pontes 

cruzadas de Huxley (J H Challis, p. 38). 

As diferenças de performance no que toca à produção de força podem 

ter várias explicações, desde uma maior capacidade de enervação (activação) 

muscular e perfil bioquímico das fibras mais vantajoso (maior percentagem de 

fibras rápidas) por exemplo. 

A forma da curva é muito influenciada pelo perfil fibrilar (W Herzog, p. 

25). As curvas geradas por fibras lentas a apresentarem uma maior 

concavidade, o que implica uma produção de força reduzida, sobretudo nas 

zonas de velocidades de contração intermédias (J H Challis, p. 39). 

A forma da C. F-v determina a potência mecânica produzida pelo 

músculo em actividade. (...) ocorrendo o pico de potência quando o músculo se 

contrai a ~0,3vM (Zajac, 1989, p. 366). 
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2.3.5. No Movimento Humano 

A compreensão destas características é de vital importância para uma 

boa actuação no contexto desportivo.  

No entanto, ao tentar estudar as relações atrás referidas os 

investigadores deparam-se com alguns problemas básicos (Herzog, 1988), 

como os que de seguida enumero. 

Os movimentos, mesmo os mais simples, são desempenhados por 

grupos musculares e não por músculos isolados (com responsabilidades em 

zonas diferentes da amplitude articulares, e com características bioquímicas e 

arquitecturais diferentes). 

A variedade de materiais que constitui o “complexo músculo-tendão” e 

as suas diferentes características fazem com que seja difícil avaliar com rigor 

os fenómenos que estão a ocorrer, e em que percentagem está a contribuir 

cada um dos factores. 

Este tende ainda a deformar-se bastante durante a execução do 

movimento. 

A variação de braço de força ao longo do movimento faz com que a 

variação de força produzida não se deva apenas ao trabalho muscular. 

A maioria do que sabemos sobre estas características provêm de 

estudos realizados com fibras isoladas, extrapolando-se daí para as restantes 

situações. 

  



17 
 

3. O Problema 

Tem a ordem das cargas a superar alguma influência na relação 

Força-Velocidade? 
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4. Pertinência 

O estudo das curvas de força velocidade e a sua implicação para o 

treino e performance desportivos é de extremo interesse afirmando vários 

autores que é um factor de diferenciação da especialidade, nível e da forma do 

atleta (Badillo & Ayestaràn, 2001).  

Esta relação como já o afirmamos na revisão bibliográfica foi descrita por 

Hill(1938) embora ela tenha sido descrita para fibras isoladas, maximalmente 

activadas e a exercer força no seu comprimento óptimo.  

Além destes últimos factores (activação e comprimento musculares) 

outros têm vindo a mostrar-se capazes de influenciar a forma como os 

músculos produzem força e velocidade como por exemplo a isoforma de 

miosina, historial contráctil (W. Herzog, 1988, p. 263). Quando os estudos 

incidem sobre acções musculares e não preparações de sarcómeros/fibras 

isoladas, estes tendem a usar protocolos experimentais onde as cargas 

utilizadas seguem uma dinâmica incremental.  

Estas observações mostram uma grande estabilidade entre testes com 

diferentes intervalos de tempo, entre a carga, a C. F-v e o tempo de movimento 

(Sheppard, Cormack, Taylo, McGuigan, & Newton, 2008). 

No entanto, está bem documentado na literatura o efeito da execução de 

movimentos com algumas cargas, que beneficiam a performance com cargas 

mais leves.  

Parece-nos então interessante que se comparem os padrões de 

produção de força dos mesmos indivíduos em situações em que as cargas a 

superar seguem um padrão incremental, e sem qualquer tipo de padrão, 

procurando assim observar a robustez dos testes face a uma dinâmica de 

cargas diferente. 
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5. Objectivos 

5.1. Gerais 

Este trabalho tem como objectivo a central analisar as diferenças nas 

Curvas de Força-Velocidade obtidas a partir de um protocolo de progressão 

linear de cargas, e um em que a progressão é aleatória. 
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6. Metodologia 

6.1. Caracterização da Amostra 

Dois atletas de nível competitivo intermédio e um ex-praticante 

regressado à actividade que atingiu também marcas de nível intermédio (todos 

do sexo masculino) voluntariaram-se para fazer parte deste estudo 

(Quadro 6.1.1.). 

Nenhum deles declarou qualquer tipo de limitação/lesão e 

encontravam-se todos no período pós competitivo. 

Os atletas já haviam realizado este teste/exercício anteriormente, 

encontrando-se já familiarizados com o movimento e o equipamento. 

Quadro 6.1.1. Caracterização da amostra. 

Sujeito Idade (anos) Peso (Kg) Altura (cm) 

X 18 67 170 

Y 18 75 184 

z 28 98 173 

6.2. Procedimento Experimental 

6.2.1. Material e Aquisição de Dados 

Para a recolha de dados foram usados: uma “Leg Press”, um 

goniómetro, uma Plataforma de Força Bertec 4060-15, um “encoder de 

velocidade” “T-Force” (T-Force Dynamic Measurement System, Ergotech, 

Múrcia, Espanha) e um Biopac MP100.2.0. 

Foram usados na recolha dois computadores, um inteiramente dedicado 

ao programa “Acknowledge 3.9.1” e o outro ao software específico do T-Force. 

Ambos os aparelhos encontravam-se a recolher dados a uma frequência 

de 1000Hz. 

O aparelho de “Leg Press” encontrava-se fixo à parede. 
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A Plataforma de Força foi firmemente acoplada à plataforma do aparelho 

de “Leg Press” e a massa conjunta dos aparelhos foi determinada e 

considerada na carga a ser deslocada. 

O cabo do “T-Force” encontrava-se preso à plataforma da “Leg Press” e 

paralelo aos “carris” desta. Foram colocadas marcas indeléveis no chão de 

forma a garantir a similaridade entre testes da posição da plataforma onde está 

colocado o T-Force. 

A posição correspondente ao ângulo de 110º na posição isométrica foi 

determinada recorrendo ao goniómetro. 

6.2.2. Recolha dos Dados 

Os testes a que os atletas foram sujeitados realizaram-se 

individualmente i.e., um atleta por sessão. 

Chegado ao local de teste, era comunicado ao atleta que devia iniciar o 

seu aquecimento para os testes. 

Findo este, o atleta era instruído sobre como se devia colocar no banco 

para realizar o exercício “Leg Press” para os fins desta pesquisa. 

O atleta foi informado de que devia efectuar o seu esforço máximo em 

todas as repetições. 

Ao sinal do examinador o atleta deslocava a carga até uma altura 

máxima através da extensão da articulação do MI. Um assistente retirava o 

travão da máquina.  

Minimizando o tempo de sustentação do peso no ponto mais elevado do 

trajecto, o examinador iniciava a recolha de dados da Plataforma de Força 

dando sinal ao atleta para iniciar uma descida controlada (de forma a minimizar 

os efeitos do Ciclo de alongamento-encurtamento, e da fadiga imposta por uma 

fase excêntrica prolongada) flectindo o joelho até uma marca previamente 

definida, atingida a qual e ante novo sinal do controlador o atleta empurrava a 

Plataforma (fase concêntrica) em sentido contrário. 
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 Caso a descida ficasse muito aquém ou além da marca estabelecida, a 

tentativa não era considerada válida, devendo ser repetida. 

Após duas repetições bem sucedidas com a mesma carga, esta 

mudava. 

Para repetições com uma mesma carga foi estabelecido um intervalo de 

um minuto e três minutos entre cada incremento de carga. 

Em todas as repetições encontravam-se dois assistentes bem 

familiarizados com o procedimento, que auxiliavam na colocação das cargas na 

posição inicial e garantiam a segurança do atleta em caso de dificuldades. Os 

dados de força foram recolhidos através da plataforma Bertec e a velocidade 

de execução através do T-Force e seu programa específico (ambos a 

operarem a uma frequência de 1000Hz). Ambos equipamentos foram 

sincronizados recorrendo ao Biopac e a um dispositivo desenvolvido para o 

efeito. 

6.2.2.1. A progressão de cargas 

Para este estudo foram efectuadas duas recolhas em tudo semelhantes, 

excepto no que toca à progressão de cargas. 

A primeira recolha, consistiu em recolher dados onde foi usado um 

protocolo incremental onde as cargas aumentavam em patamares de 30Kg. O 

valor dos patamares diminuía com o aproximar à RM. A massa do conjunto 

“plataforma de força+plataforma da prensa” havia sido previamente 

determinada como 67Kg, e foi a primeira carga a superar pelos atletas. 

Na segunda recolha, os patamares foram previamente definidos 

garantindo que os mesmos eram aleatórios recorrendo ao site 

“www.roll-dice-online”. Nesta segunda recolha, recorrendo ao “T-Force” e 

controlo visual, garantia-se que as descidas se assemelhavam às obtidas 

anteriormente 

6.2.2.2. Determinação da força isométrica máxima 

No final de cada sessão foi realizada a recolha da força isométrica 

máxima (duas repetições) com a articulação do joelho a 110º. 
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A posição da plataforma é determinada empurrando-a o atleta (67Kg de 

carga) até o ângulo descrito pela sua coxa e perna ser de 110º. A plataforma 

era de seguida impedida de descer recorrendo a uma corda e a um “oito” de 

escalada. De seguida, recorrendo a correntes presas à plataforma com 

ganchos, e cadeados, a plataforma era impedida de subir. Após este processo, 

antes de iniciar a recolha, a posição do atleta era novamente avaliada, de 

forma a evitar alterações da posição de execução ou deslocamentos da 

plataforma. 

6.2.3. Tratamento dos Dados Provenientes das Medições 

O T-Force, “encoder de velocidade”, registava todos os deslocamentos 

da prensa sendo fácil através das suas medições eliminar os movimentos 

realizados que não o exercício em causa. 

A recolha de dados da plataforma era iniciada apenas com a plataforma 

já no topo do deslocamento tendo sido os dados referentes a fase excêntrica 

ignorados. 

Os dados obtidos pelo programa de aquisição de dados “Acknowledge” 

referentes as forças foram convertidos para o formato (.txt) e posteriormente 

tratados no “Microsoft Office Excell” (.xls). Nesta folha de cálculo, as forças 

obtidas via plataforma foram convertidas para kgf, tendo sido adicionados os 

dados provenientes do T-Force. 

Aí, foram determinados a Força e Velocidade para um dos 

comprimentos três comprimentos a estudar (designados de A, B e C, 

ordenados pela distância crescente ao início da fase concêntrica), em cada um 

dos atletas (designados por X, Y e Z, de forma a preservar o seu anonimato) e 

colocados em nova folha de Excell a partir da qual foram construídas as C. F-v 

estudadas. 

Os dados provenientes do T-Force foram seleccionados tendo como 

critério a repetição com a descida mais próxima da melhor tentativa da 

Repetição Máxima. 



27 
 

6.2.4. Procedimento Estatístico 

A comparação dos resultados das duas recolhas é feito através do teste 

não paramétrico de Wilcoxon, testando os resultados obtidos por cada sujeito 

(força e velocidade) em cada momento de avaliação, sendo os níveis de 

significância mantidos a 0,05. 
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7. Apresentação de Resultados 

7.1. Curvas Força Velocidade 

Em todos os gráficos que se seguem, está representado a vermelho o 

primeiro momento de avaliação( incremento linear), e a azul o segundo 

momento (aleatório). 

Sujeito X (Figuras 7.1.1., 7.1.2. e 7.1.3.) 

 

Figura 7.1.1. Curva Força-Velocidade no comprimento “A”. 
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Figura 7.1.2. Curva Força-Velocidade no comprimento “B”. 

 

Figura 7.1.3. Curva Força-Velocidade no comprimento C. 

Sujeito Y (Figuras 7.1.4., 7.1.5. e 7.1.6.) 

 

Figura 7.1.4. Curva Força-Velocidade no comprimento A. 
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Figura 7.1.5. Curva Força-Velocidade no comprimento B. 

 

Figura 7.1.6. Curva Força-Velocidade no comprimento C. 
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Sujeito Z (Figuras 7.1.7., 7.1.8. e 7.1.9.) 

 

Figura 7.1.7. Curva Força-Velocidade no comprimento A. 

 

Figura 7.1.8. Curva Força-Velocidade no comprimento B. 
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Figura 7.1.9. Curva Força-Velocidade no comprimento C. 

7.2. Tabelas Velocidade Máxima (Quadros 7.2.1. a 7.2.3.) 

Quadro 7.2.1. Velocidade Máxima do Sujeito X nos dois momentos de avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7.2.2. Velocidade Máxima do Sujeito Y nos dois momentos de avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carga 

(Kg) 

Velocidade Máxima (m/s) X 

Momento 1 Momento 2 

67 2,17 2,20 

97 1,64 1,71 

127 1,30 1,24 

157 1,06 1,11 

177 0,93 0,86 

197 0,78 0,64 

Carga 

(Kg) 

Velocidade Máxima (m/s) Y 

1 2 

67 2,40 2,54 

97 2,06 1,96 

127 1,51 1,48 

157 1,23 1,21 

187 0,88 0,92 



34 
 

Quadro 7.2.3. Velocidade Máxima do Sujeito Z nos dois momentos de avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Tabelas Sumário da Estatística 

Seguem-se as tabelas (Quadros 7.3.1. a 7.3.)que sumariam os 

resultados do teste estatístico realizado aos resultados obtidos nos três 

comprimentos estudados, nos dois momentos de avaliação. 

Quadro 7.3.1. Sujeito X 

Sujeito X 

 
Força 
A2-A1 

Força 
B2-B1 

Força 
C2-C1 

Velocidade 
A2-A1 

Velocidade 
B2-B1 

Velocidade 
C2-C1 

Z -1,992 -1,153 -0,943 -0,734 -0,734 -0,105 

Sig. 0,046 0,249 0,345 0,463 0,463 0,917 

       Baseado em ranks 
negativos 

Baseado em ranks 
negativos 

Quadro 7.3.2. Sujeito Y 

Sujeito Y 

  
Força 
A2-A1 

Força 
B2-B1 

Força 
C2-C1 

Velocidade 
A2-A1 

Velocidade 
B2-B1 

Velocidade 
C2-C1 

Z -0,944 -0,944 -2,023 -1,214 -2,023 -0,944 

Sig. 0,345 0,345 0,043 0,225 0,043 0,345 

       Baseado em ranks 
negativos 

Baseado em ranks 
negativos 

 
  

Carga 

(Kg) 

Velocidade Máxima (m/s) Z 

1 2 

67 2,58 2,69 

187 1,28 1,33 

217 1,07 1,13 

267 0,75 0,79 

307 0,44 0,60 
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Quadro 7.3.3. Sujeito Z 

Sujeito Z 

  
Força 
A2-A1 

Força 
B2-B1 

Força 
C2-C1 

Velocidade 
A2-A1 

Velocidade 
B2-B1 

Velocidade 
C2-C1 

Z -0,674 -0,135 -0,135 -1,753 -1,214 -1,483 

Sig. 0,500 0,893 0,893 0,080 0,225 0,138 

       Baseado em ranks 
negativos 

Baseado em ranks 
negativos 
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8. Discussão de Resultados 

O segundo momento de avaliação mostra-se como tendencialmente 

melhor, apesar de terem sido obtidas diferenças estatisticamente significativas.  

As possíveis explicações para isto são várias, devendo-se 

provavelmente a uma combinação de todas. Procurarei de seguida, baseando-

me no trabalho de vários autores, tentar explicá-las. 

Vários autores referem a “história contráctil” das fibras/músculos 

envolvidos como um factor preponderante na capacidade de produção de força 

(W. Herzog, 1988, p. 263; Kilduff et al., 2007, p. 1134). 

Com isto em mente, Stone et al. (2008), realizou um estudo onde testava 

os efeitos de um Strength-Power Potentiation Complex (SPPC) onde obteve 

resultados algo díspares aos deste trabalho. Na execução do movimento de 

halterofilismo, Stone achou diferenças significativas apenas na velocidade de 

execução, mas chama a atenção para como as outras variáveis controladas 

exibiam valores mais elevados. Especula ainda que estas alterações podem ter 

alterado a relação carga (força) – velocidade, e que isto permitiu a melhor 

velocidade de execução. Neste nosso trabalho a mudança da relação entre 

carga e velocidade teve como resultados uma melhoria da força produzida, não 

da velocidade de execução, como se pode ver observando os dados dos 

quadros 7.2.1. a 7.2.3. 

Estes dados indicam-nos que, o tipo de complexo de activação pode 

influenciar o tipo de benefício que dele provem. 

Os resultados são semelhantes nos sujeitos X e Y, no entanto, o sujeito 

Z conseguiu melhores prestações tanto na produção de força, como na 

velocidade. Esta diferença poderá dever-se ao facto de este sujeito haver 

regressado recentemente à prática desportiva algum tempo antes da primeira 

recolha e como Kilduff et al (2007) citam num artigo de revisão de Hodgson et 

al., os níveis de força e experiência de treino são factores que devem ser tidos 
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em conta no desenho de protocolos de pré-activação assim como nos 

resultados que podemos esperar deles. 

Ainda que com uma abordagem diferente, Toji e Kaneko (2004) 

estudaram também os efeitos de combinações de cargas sobre a relação 

força-velocidade, chegando a resultados semelhantes, havendo melhorias em 

todos os grupos, mas sem significado estatístico. As comparações deste 

estudo com o presente trabalho devem no entanto ser feitas com alguma 

cautela pois o estudo expunha jovens não praticantes a um protocolo de treino, 

e não a uma mera sessão de recolha, podendo as melhorias observadas 

deverem-se tão somente a este facto. 

Não poderão também ser ignorados os possíveis efeitos de 

aprendizagem.  

Apesar de familiarizados com o exercício (já o haviam realizado 

anteriormente) e o protocolo, a “Leg Press” não é frequentemente utilizada nas 

suas rotinas de treino, e para os efeitos deste trabalho, realizaram-no duas 

vezes num espaço de tempo relativamente curto (o intervalo mais longo foi 

menor que duas semanas). Esta aprendizagem pode levar, a como refere 

(Baddillo & Gorostiaga, 2001, p. 85) a melhorias na coordenação inter-

muscular. 

Estudos como o de Cachio et al. (2008) que referem uma acção co-

ordenada entre músculos agonistas e antagonistas como resultado da 

“aprendizagem do movimento” como fonte de melhorias da força (Cachio, 

2008). 
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9. Conclusões 

Aparentemente, a ordem das cargas é um factor que influencia as 

Curvas de Força-velocidade obtidas no exercício “Leg Press”. Para a 

determinação dos mecanismos responsáveis seria necessário recorrer a outro 

tipo de equipamento, podendo nós apenas especular sobre as razões deste 

fenómeno. 
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