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RESUMO 

A inatividade e o baixo nível de condicionamento físico têm sido considerados fatores de risco para a 
saúde. Estudos epidemiológicos têm demonstrado forte relação entre o sedentarismo e a presença de 
doenças e riscos cardiovasculares como, hipertensão arterial, resistência à insulina, diabetes e 
principalmente a obesidade. A prática regular de atividade física tem sido recomendada para a 
prevenção e tratamento de tais doenças. O treinamento resistido tem sido considerado uma das 
modalidades de exercício mais praticadas em todo mundo. Atualmente, não somente jovens são 
adeptos desta modalidade, mas também idosos, cardiopatas e crianças, desde que com algumas 
adaptações e cuidados. A musculação destaca-se por ser uma atividade física que exige pouco tempo 
de dedicação e possui programas de treinamentos eficazes, podendo proporcionar resultados 
satisfatórios na perda de gordura corporal. A metodologia deste trabalho baseou-se em revisão de 
literatura, buscando analisar a eficácia da musculação na mudança da composição corporal, 
objetivando principalmente o emagrecimento. Para atingir tal objetivo, o estudo deu ênfase 
principalmente aos benefícios que este treinamento proporciona. A prática da musculação pode 
proporcionar importantes alterações fisiológicas no organismo, desde que devidamente acompanhado 
por um profissional da Educação Física. Conclui-se que a musculação, como também outras 
modalidades de atividade física, é permeada por uma série de dogmas. Porém de acordo com 
protocolos corretos, trabalhando-se sempre dentro da faixa de queima de gordura ideal, respeitando a 
individualidade biológica associando um acompanhamento nutricional adequado, o treinamento 
resistido demonstra-se eficaz para redução do percentual de gordura e consequentemente, o 
emagrecimento saudável. 
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INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, a rotina, a falta de tempo disponível, e o acúmulo de tarefas, 

podem levar pessoas ao sedentarismo em grande escala. Segundo dados da 

Organização Mundial da Saúde, estima-se que uma, em cada três pessoas, esteja 

acima do peso, relatando chances de mortalidade maior em obesos em relação a 

uma pessoa que está em sua faixa de peso ideal. A falta de exercícios físicos aliado 

à má alimentação favorece o aumento dos níveis de sobrepeso e obesidade, o 

surgimento de diversas patologias como, diabetes, hipertensão, resistência à insulina, 

depressão, artrite, osteoporose, entre outras (2). 

A obesidade pode ser definida como o acúmulo excessivo de lipídios no 

organismo, levando ao risco a saúde do indivíduo, enquanto o sobrepeso é o aumento 

excessivo do peso corporal em relação à altura (4). Sendo assim, muitos são os 

estudos em torno do exercício resistido e o emagrecimento como profilaxia e 

tratamento para atenuar estes efeitos na sociedade.  

O treinamento com pesos pode favorecer o desenvolvimento de adaptações 

fisiológicas que garantam bem estar físico, mental e social ao praticante, permitindo-

o desempenhar atividades diárias com um melhor aproveitamento e eficiência. Com 



supervisão adequada e protocolos ajustados aos objetivos do aluno; estima-se uma 

ótima opção para a manutenção da saúde e melhoria da qualidade de vida. A 

musculação possui variáveis de carga, amplitude, tempo de contração e velocidade 

controláveis, que podem ser aplicadas de forma isométrica (mantendo a contração), 

isoscinética (com velocidade constante) ou isotônica (alternando contrações 

concêntricas e excêntricas), contínua ou intervalada, leve, moderada ou intensa. 

Pode-se dizer que indivíduos com massa magra elevada conseguem obter um gasto 

calórico maior devido ao metabolismo basal elevado, melhorando parâmetros 

funcionais e aumentando a força. Quanto mais massa magra, mais energia será 

necessária para manutenção e reparo da mesma em períodos de repouso. 

A atividade que realiza contrações musculares voluntárias, de média ou alta 

intensidade e menor duração, contra algum tipo de resistência, seja ela o peso do 

corpo ou equipamentos, é considerada treinamento resistido (treino anaeróbico). É 

recomendado para mudanças e melhorias no condicionamento físico, saúde, estética, 

composição corporal, desempenho esportivo e das capacidades físicas, aumento da 

força muscular, entre outros objetivos (1).    

 O presente trabalho tem como objetivo verificar a eficácia do treinamento 

resistido para a redução do percentual de gordura corporal, demonstrando que a 

prática habitual de atividades físicas, em específico o treinamento de força, atuando 

de forma conjunta com outros fatores, resulta numa melhora significativa na redução 

da porcentagem de gordura corporal de forma segura e colabora para permanência 

e/ou aumento da massa magra. 

  A metodologia deste trabalho baseou-se na revisão de literatura, usando-se 

diferentes fontes literárias, como sites especializados, artigos científicos e periódicos 

de revistas eletrônicas. Foram apresentados conteúdos que referem - se ao conceito 

da eficácia do treinamento resistido para o emagrecimento saudável. Este estudo 

preocupou-se em apontar autores que foram base, como Arruda, que relata que 

exercício resistido aliado à reeducação alimentar seria extremamente importante no 

tratamento do sobrepeso. Segundo Peraça, o treinamento de força é efetivo no 

emagrecimento, principalmente com altas intensidades, é eficaz no processo de 

diminuição do percentual de gordura corporal (5). Para Navarro, a prática regular de 

exercícios físicos apresenta efeitos benéficos na prevenção e tratamento da 

obesidade, hipertensão arterial, resistência à insulina e diabetes (7). O 



condicionamento físico deve ser estimulado para todas as pessoas, desde que sejam 

aptas a participar de um programa de treinamento físico. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Abordagem do treinamento resistido 

 

Consiste na realização de exercícios que utilizam a contração voluntária da 

musculatura esquelética contra alguma forma de resistência, que pode ser do próprio 

corpo, pesos livres ou máquinas; possui variáveis como volume, intensidade, 

frequência, duração, recuperação, equipamentos, tipo de treino, entre outros podendo 

elevar o nível de consumo de oxigênio pós-exercício (EPOC), promovendo maior 

oxidação dos lipídios durante o processo de recuperação do treino. 

A musculação promove manutenção e/ou aumento de massa magra, contribui 

para a aptidão física, melhora da capacidade metabólica, estimulando assim a 

redução da gordura corporal e o aumento de massa óssea, propicia as adaptações 

cardiovasculares necessárias para os esforços curtos repetidos e relativamente 

intensos, melhora a flexibilidade e a coordenação, além de contribuir na diminuição 

do risco de quedas em idosos (6).  

 Os exercícios resistidos estão entre as modalidades de exercícios mais 

praticados em todo o mundo. Por ser uma atividade física que exige pouco tempo de 

dedicação, pode ser uma ótima opção para quem não dispõe de muito tempo livre. 

Possui treinamentos eficazes podendo proporcionar resultados satisfatórios e uma 

melhora na qualidade de vida, devido às alterações fisiológicas causadas no 

organismo; desde que devidamente acompanhada por profissionais, praticada com 

intensidade adequada e aliada a uma alimentação equilibrada.  

Alguns benefícios que a musculação pode proporcionar são: manutenção e 

aumento do metabolismo, diminuição da perda de massa magra, redução do 

percentual de gordura corporal, minimiza os níveis de ansiedade e estresse, 

prevenção de doenças cardíacas, controle de diabetes, pressão arterial, colesterol, 

diminuição de riscos de quedas e fraturas, melhora da auto-estima, dentre vários 

outros.  

Após a execução de uma sessão de exercícios, seja aeróbica ou resistida, a 

taxa metabólica permanece elevada em relação ao repouso. Isto ocorre devido ao 



aumento da seção transversal das fibras musculares por meio de aumento dos 

filamentos de actina e miosina e da adição de novos sarcômeros. Tal fato é enfatizado 

pelo treinamento resistido gerando hiperplasia, que seria o aumento do número de 

fibras musculares. O músculo apresenta dois tipos principais de fibras musculares, as 

vermelhas e as brancas. As vermelhas ou do tipo I, possuem contração lenta, e as 

brancas ou do tipo II possuem contração rápida. As vermelhas possuem grande 

número de mioglobina e mitocôndrias, são comumente utilizadas em exercícios 

aeróbicos, possuem capacidade oxidativa, ou seja, utilizam o oxigênio como principal 

fonte de energia. São utilizadas em exercícios de longa duração por serem altamente 

resistentes à fadiga. As brancas utilizam o sistema anaeróbico, a capacidade 

glicolítica, que é a utilização da glicose e da fosfocreatina como fonte de energia e 

fadigam rapidamente. 

O treinamento resistido demonstra-se muito eficiente na perda de gordura 

corporal e conseqüente emagrecimento, mas é de suma importância salientar que o 

trabalho seja feito dentro da faixa de queima de gordura indicada, considerando a 

avaliação física, obrigatoriamente feita antes do início de qualquer protocolo, a 

frequência cardíaca, o tempo de descanso entre as séries, a carga e o número de 

repetições utilizados, respeitando sempre a individualidade biológica, as 

possibilidades e o objetivo de seus alunos. 

 

Treino resistido e treino aeróbico na perda de gordura 

 

A musculação é um potente estímulo para aumentar a massa, força e potência 

muscular, podendo ajudar a preservar a musculatura, que tende a diminuir devido à 

dieta, maximizando a redução de gordura corporal. Quanto maior for a intensidade do 

exercício, maior será a demanda de energia para o corpo recuperar o que foi perdido. 

Por este motivo têm-se recomendado cada vez mais treinos com intensidades altas, 

porém de curta duração, pois estes tipos de treinos resultam num gasto energético 

elevado.  

Ao tratar de percentual de gordura, a pessoa pode ser considerada acima do 

peso quando seu IMC está elevado. O índice de massa corporal (IMC) é uma medida 

internacional usada para calcular se uma pessoa está no peso ideal. O resultado é 

conferido e comparado em uma tabela que indica o grau de obesidade do indivíduo 



(2). Após realizar-se avaliação física, é que se sabe o melhor protocolo a ser utilizado, 

os exercícios escolhidos e a frequência ideal de treinamento.                

A gordura corporal pode ser conseqüência do balanço calórico positivo, ou 

seja, maior ingestão do que gasto de calorias, e/ou da redução no gasto de energia 

total do organismo ou pela combinação de tais fatores. O gasto energético decorrente 

da atividade física apresenta grande variabilidade, sendo influenciado pela duração, 

intensidade e especificidade da atividade, além do nível de condicionamento e da 

alimentação do indivíduo.  

 O principal fator contribuinte para o aumento na taxa metabólica pós-exercício 

é a temperatura corporal elevada, isto porque o exercício de força induz aumento na 

temperatura central e muscular. O gasto energético decorrente do exercício está 

relacionado ao gasto energético no exercício e durante a fase de recuperação. Mesmo 

em repouso o organismo continuará queimando calorias estocadas no corpo, dando 

continuidade ao processo de emagrecimento, principalmente se estiver aliado a uma 

dieta hipocalórica. O treinamento resistido manipulado de forma mais intensa pode 

proporcionar maior diminuição do tecido adiposo, aumento e/ou preservação da 

musculatura, cuja tendência é diminuir devido à restrição calórica que pode ocorrer 

em grande parte das dietas. Isto é, podemos verificar maior vantagem da pratica de 

exercício resistido sobre a perda de gordura em relação ao exercício aeróbico. 

A classificação de exercícios em aeróbio ou anaeróbio relaciona-se ao tipo de 

metabolismo energético preferencialmente utilizado. Ambos os exercícios podem ser 

de intensidade leve, moderados ou intensos. No treino aeróbio, o oxigênio torna-se a 

fonte de queima dos substratos que produzirão a energia transportada para o músculo 

ativado. Estimula a função dos sistemas cardiorrespiratório, circulatório e o 

metabolismo, pois aumenta a capacidade pulmonar e cardíaca, suprindo de energia o 

músculo trabalhado. O treino anaeróbio utiliza uma fonte de energia que independe 

do uso do oxigênio, necessitando que o músculo ou grupamento muscular ativado 

realize esforço e com isso ocorre produção de ácido lático. 

Dos substratos energéticos metabolizados durante o treinamento, o exercício 

aeróbio pode metabolizar gorduras para a produção de energia, entretanto, trata-se 

de uma quantidade relativamente baixa com relação à quantidade necessária para um 

processo de perda de gordura corporal. Grande parte da queima de gorduras ocorre 

durante o pós-treino, por esse motivo, os exercícios anaeróbicos são mais eficientes, 

eles mobilizam maior quantidade de gordura no período pós-exercício. A dieta é 



indicada, pois causa um déficit calórico, fazendo com que o organismo metabolize as 

reservas de gordura.  

  Com base na prática, sabe-se que a realização de atividade aeróbica de 

intensidade moderada aumenta a mobilização de gordura no momento do exercício, 

porém, atividades de alta intensidade, mobilizam ainda mais esse substrato no 

período pós-exercício (6). 

 

 Treino resistido, emagrecimento e saúde 

 

Em treinamentos de força, ocorrem alterações no sistema endócrino, este 

sistema, é responsável pela produção de hormônios. Os hormônios são responsáveis 

pelo aumento da massa muscular, e o músculo é um tecido metabolicamente ativo, 

portanto, quanto mais massa muscular o indivíduo possui, mais acelerado torna-se 

seu metabolismo. O crescimento muscular depende também do aumento dos níveis 

do GH, testosterona, insulina e pela diminuição do cortisol e das citosinas. O GH é 

importante para o processo de hipertrofia, reduzindo o processo de catabolismo e 

aumentando a utilização de lipídios para como energia. A testosterona é responsável 

pela construção da massa muscular, considerando que nos homens há secreção 

maior de testosterona, e nas mulheres, de progesterona e estrogênio. A insulina 

auxilia na síntese protéica e no crescimento celular.  

O metabolismo divide-se em anabolismo e catabolismo. Anabolismo é o 

processo de armazenamento de energia onde há síntese de nutrientes, acarretando 

a construção do tecido muscular. No pós-treino, ao ingerir a quantidade necessária de 

nutrientes, como carboidratos e proteínas, ocorrem crescimento e regeneração 

muscular. O catabolismo é o oposto, quando não se ingere a quantidade correta de 

proteínas e carboidratos, seu corpo buscará energia nos músculos, fazendo com que 

ocorra perda de massa magra.                

A musculatura mais forte gera maior estabilidade nas articulações prevenindo 

lesões. Assim, quando o indivíduo passa de um estágio de repouso e dá inicio ao 

exercício, de imediato o sistema de fornecimento de energia é ativado ao músculo. 

Esta energia é proporcionada pelos fosfatos de energia (ATP e CP), armazenados 

dentro do músculo em atividade. Em caso de intensidades altas, o principal substrato 

utilizado será o carboidrato, pela grande liberação de glicose durante a atividade, 



sendo muitas vezes necessário o uso de suplementação para prolongar o tempo do 

exercício (2). 

Alguns fatores que contribuiriam com a redução do peso através dos 

exercícios resistidos são: o aumento da taxa metabólica de repouso, manutenção da 

massa muscular e aumento no consumo de energia pós-exercício. O consumo de 

oxigênio permanece acima dos níveis de repouso por um determinado período de 

tempo, denotando maior gasto energético durante este período (3).  

O mais indicado é alterar estes dois tipos de treino no seu programa, para 

melhorar a resistência, fortalecer a musculatura, evitando a perda de massa muscular. 

Mas para que se consiga tanto alcançar os resultados esperados quanto evitar lesões, 

é imprescindível o acompanhamento do profissional de educação física. É necessário 

liberação médica, avaliações e testes físicos, a fim de conhecer as capacidades e 

limitações do seu aluno, e só então escolher o protocolo ideal.   

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando os estudos dos autores citados, pode-se observar que a 

musculação, assim como tantas outras modalidades da área da Educação Física, é 

norteada por uma série de dogmas. A fim de maximizar os conhecimentos a cerca do 

treinamento resistido, estudos estão em constante expansão e desenvolvimento. 

Conclui-se que o treinamento resistido pode auxiliar de maneira importante a 

redução de gordura corporal, desde que o programa de treinamento esteja dentro da 

faixa ideal de intensidade e queima de gordura, podendo alternar os dias de treino 

com programas de exercícios aeróbios e associando a uma dieta adequada, 

respeitando sempre a individualidade biológica e o acompanhamento profissional. 
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