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COMPARAÇÃO DA FORÇA MÁXIMA ENTRE DOIS MODELOS DE CLASSIFICAÇÃO 

AMOSTRAL. Mikaeli de Moura, Débora Wagner, Carlos Leandro Tiggemann, Luiz Fernando Martins 

Kruel (orient.) (UFRGS). 

O objetivo deste estudo foi comparar a força máxima (FM) entre sujeitos através de dois métodos: pelo seu histórico 

recente (12 meses) de prática de exercícios físicos (HR) e pela sua força em relação à massa corporal magra (MCM). 

Participaram do estudo 30 homens com idades entre 18 e 34 anos. A avaliação da FM foi determinada através do 

teste e reteste de uma repetição máxima (1RM) nos exercícios supino plano (SUP) e pressão de pernas 45º (PP). A 

MCM foi determinada a partir da subtração da massa de gordura (método de dobras cutâneas) da massa corporal 
total. Foi considerada como força total (FT) a soma dos maiores valores dos testes de 1RM dos exercícios SUP e PP. 
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O índice de força (IF) foi calculado a partir da razão entre FT e MCM. A partir do HR 3 grupos foram formados, 

com 10 sujeitos em cada grupo: grupo treinado (GT), indivíduos treinados em força (mínimo 3 vezes/semana); grupo 

ativo (GA), sujeitos que se exercitavam regularmente (mínimo 3 vezes/semana), exceto musculação; e grupo 

sedentário (GS), sujeitos que não realizavam nenhum exercício físico regular. A classificação dos sujeitos pelo IF, 
agrupou 10 sujeitos em cada um dos 3 grupos: os de menor valor no grupo GME, os de valor intermediário no GIN, e 

de maior valor no grupo GMA. Através do teste t não foram encontradas diferenças significativas (p < 0, 05) entre os 

valores de 1RM para SUP e PP, entre os pares de grupos GS e GME, GA e GIN, e GT e GMA. Ainda, os resultados 

indicam que entre os sujeitos do GS, 70% eram pertencentes do GME; no GA 60% eram do GIN; e entre os 

indivíduos do GT 80% eram do GMA. Desta forma, concluímos que não existe diferença na FM quando 

comparamos os sujeitos agrupados pelo HR ou pelo IF. 




