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RESUMO 
Silva, D. F. O.; Neves, L. H. N.; Silva, R. M.; Sousa, S. B.; Rocha, R. M.; Gouvêa-e-Silva, L. F. Modelo de 
periodização ondulatória e linear sobre a composição corporal e força muscular em mulheres. Brazilian 
Journal of Biomotricity. v. 7, n. 4, p. 156-164, 2013. Cada vez mais os modelos de treinamento evoluem na 
busca de melhores resultados para o esporte e na busca da saúde. O manuscrito objetivou analisar o efeito 
do treinamento periodizado, de forma linear e ondulatória, na composição corporal e força muscular de 
mulheres. A amostra foi constituída por cinco mulheres adultas, que treinaram durante dois ciclos 
menstruais em cada periodização. A periodização ondulatória foi realizada de acordo com três fases do 
ciclo menstrual, ou seja, a fase menstrual, a fase pós-menstrual e a fase pré-menstrual. Foram feitas as 
avaliações do peso corporal, estatura, índice de massa corporal, circunferências, dobras cutâneas e área 
muscular do braço antes e após cada periodização. Já a força máxima, além de avaliada pré e pós-
periodização, também foi avaliada ao final de cada mesociclo. A análise dos dados foi realizada através da 
estatística inferencial, adotando-se o nível de significância de p<0.05. Os resultados mais expressivos 
ficaram restritos à força muscular, onde a força máxima na periodização linear foi menor pré-treinamento em 
relação ao 1º mesociclo nos exercícios de leg press 45º e mesa flexora (p=0.0432; p=0.0341; 
respectivamente). Nos exercícios de puxada vertical e supino reto os resultados pré-treinamento foram 
menores em relação ao 2º mesociclo (p=0.0109; p=0.0023; respectivamente). Na periodização ondulatória 
os resultados também foram menores pré-treinamento em relação ao 1º mesociclo nos exercícios de leg 
press 45º, puxada vertical, cadeira extensora e supino reto (p=0.0048; p=0.0240; p=0.0232; p=0.0434; 
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respectivamente). Concluí-se, conforme o método adotado, que as periodizações ondulatória e linear 
demonstraram ganho de força de forma semelhante. 
 
Palavras-chave: Periodização; Treinamento Resistido; Força Muscular; Composição Corporal; Ciclo 
Menstrual. 
 

ABSTRACT 

Silva, D. F. O.; Neves, L. H. N.; Silva, R. M.; Sousa, S. B.; Rocha, R. M.; Gouvêa-e-Silva, L. F. Wave and 
linear model periodization on body composition and muscular strength in women. Brazilian Journal of 
Biomotricity. v. 7, n. 4, p. 156-164, 2013. Increasingly training models evolve in the pursuit of better 
outcomes for the sport and the pursuit of health. The manuscript aimed to analyze the effect of periodized 
training, linear and wave, body composition and muscle strength in women. The sample consisted of five 
adult women, who trained for two menstrual cycles in each timeline. The wave periodization was conducted 
according to three phases of the menstrual cycle, or the menstrual phase, the post-menstrual syndrome and 
premenstrual phase. Assessments were made of body weight, height, body mass index, circumferences, 
skinfold thickness and arm muscle area before and after each periodization. On the other hand, the 
maximum force was evaluated pre-and post-periodization and was also evaluated at the end of each first 
mesocycle. Data analysis was made using statistical inference, adopting a significance level of P <0.05. The 
most significant results were restricted to muscle strength, where the maximum force in linear periodization 
was lower pre-training in relation to the first mesocycle exercises leg press and leg curl 45 (p = 0.0432, p = 
0.0341, respectively). At  pull down and bench press exercises the pre-training results were lower compared 
to the 2nd mesocycle (p = 0.0109, p = 0.0023, respectively). In periodization wave results were also lower 
pre-training in relation to the first mesocycle in exercises leg press 45, pull down, leg extension and bench 
press (p = 0.0048, p = 0.0240, p = 0.0232, p = 0.0434, respectively) . We concluded, as the method adopted, 
that the wave and linear periodization strength gains demonstrated similarly. 

Key-words: Periodization; Resisted Training; Muscle strength; Body Composition; Menstrual Cycle. 

 

INTRODUÇÃO 
A elaboração de um programa de treinamento resistido parte principalmente dos objetivos que se 
deseja alcançar. O treinamento resistido é prescrito em função da combinação de diversas 
variáveis. Dentre elas o número de séries, os intervalos de recuperação e a quantidade, tipo e 
ordenação dos exercícios escolhidos. A forma pela qual essas variáveis são manipuladas resulta 
em efeitos diferenciados no aprimoramento (MONTEIRO; SIMÃO; FARINATTI, 2005). Contudo 
nota-se que a utilização destas variáveis é feita equivocadamente ou simplesmente ignorada. 

O treinamento resistido deve obedecer, como qualquer outro programa de treinamento, as 
diretrizes de uma periodização, pois além de contribuir para a força muscular e aumento da massa 
magra, o treinamento resistido contribui para a redução da massa gorda (PRESTES et al., 2008; 
RESENDE et al., 2009; MOGHADASI; SIAVASHPOUR, 2013). 

Para elaborar uma periodização observando a intensidade, pode-se optar pela periodização linear, 
com carga constante, ou pela periodização ondulatória, com oscilações das cargas. Por possuir tal 
característica, a periodização ondulatória demonstra promover melhores resultados na força 
muscular (RHEA et al., 2002). Porém, é insuficiente a preocupação somente com a melhor forma 
de prescrição do treinamento, é necessária também atenção às diferenças hormonais ocorridas 
durante o ciclo menstrual, pois as mulheres podem demonstrar diferentes performances durante 
estas fases ou não (JANSE DE JONGE et al., 2001; DIAS et al., 2005; TSAMPOUKOS et al., 
2010). De forma geral, observa-se uma melhora no desempenho da força muscular durante a fase 
pós-menstrual (LEBRUN, 1993; SARWAR et al., 1996). 

Desta forma, propõe-se como objetivo deste manuscrito analisar o efeito do treinamento 
periodizado, de forma linear e ondulatória, na composição corporal e na força muscular de 
mulheres praticantes do treinamento resistido, pois nota-se que existem poucos estudos 
relacionados ao treinamento de força de forma periodizada, voltado especificamente para o 
gênero feminino. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
Amostra 
O estudo envolveu mulheres residentes na cidade de Santarém-PA, praticantes do treinamento 
resistido. A amostra foi composta por cinco mulheres escolhidas intencionalmente, na Academia 
Via Atlética, com idade entre 21 e 28 anos. Foi adotado como critério de inclusão possuir prática 
no treinamento resistido a pelo menos três meses, ter ciclo menstrual regular, não ter limitação 
osteomioarticular que não permitisse a realização dos exercícios. Ressalta-se que das cinco 
voluntárias, três faziam uso de anticoncepcional oral. 

As voluntárias, após as devidas orientações e de acordo com o estudo, assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido, conforme as normas regulamentadas pela Resolução 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade do Estado do Pará – Campus XII – Santarém (protocolo no 016/09). 

Antropometria e composição corporal 
As avaliações antropométricas e de composição corporal foram realizadas antes do início das 
periodizações e ao final do segundo ciclo de cada modelo de periodização, feitas sempre na fase 
pré-menstrual. 

Para a obtenção das variáveis antropométricas (peso corporal, estatura, circunferências e dobras 
cutâneas) foram seguidas as recomendações de Fernandes Filho (2003). Para tanto, utilizaram-se 
os seguintes materiais: balança analógica (marca Welmy®) com estadiômetro, com capacidade 
para 150 kg e precisão de 100 g; fita métrica (marca Sanny®); compasso de dobras cutâneas 
(marca Cescorf®) com precisão de 0,1 mm. As pregas cutâneas medidas foram: biciptal, triciptal, 
peitoral, axilar, subescapular, supra-ilíaca, abdominal, coxa e perna. Já as circunferências foram: 
braços, antebraços, coxas, pernas, tórax, abdome e quadril. 

A área muscular do braço (AMB) foi mensurada através da equação proposta por Frisancho 
(1984), AMB (cm2) = {[CB (cm) – π.TR (cm)]2 / 4. π} – 6,5, onde CB representa a circunferência 
do braço e TR a dobra cutânea do tríceps. 

Protocolo da Força Máxima 
A força muscular foi aferida por meio do protocolo de 1RM (repetição máxima), de duas a dez 
repetições até a fadiga (BRZYCKI, 1993), nos exercícios de leg press 45°, remada sentada, 
cadeira extensora, supino reto e mesa flexora, respeitando essa ordem em todas as avaliações 
para a força muscular. Antes de iniciar o teste, as participantes realizaram um aquecimento geral 
de cinco minutos na esteira ergométrica. Depois, partiram para o aquecimento específico nos 
aparelhos a serem avaliados, sendo este feito com dez repetições e carga com redução de 50% 
em relação à carga utilizada no treinamento diário das mesmas. Após o aquecimento, foi feito um 
intervalo de dois minutos para, então, ser iniciado o teste de predição de 1RM. As participantes 
foram instruídas a execução correta, completa e com velocidade cadenciada dos movimentos. O 
teste era interrompido, sempre quando era alcançada a falha concêntrica do movimento, já que 
para a validação do mesmo, o número de repetições deveria estar compreendido entre 2 e 10. 
Caso o número de repetições ultrapassasse 10 ou não alcançasse 2, o teste era repetido ao final 
do último exercício, com carga mais adequada. Entre a execução dos exercícios fora adotado um 
intervalo de 5 minutos, para a recuperação. 

Periodização  
O grupo de cinco mulheres que participaram do estudo foi subdividido em dois grupos de duas e 
três participantes, que foram denominados grupo A (duas) e grupo B (três). 

O grupo A iniciou com a periodização ondulatória, onde as intensidades de cargas oscilaram 
durante as três fases do ciclo menstrual adotadas no estudo, fase menstrual (1º ao 4º dia) onde as 
voluntárias utilizaram a carga de 70% de 1RM (repetição máxima), na fase pré-menstrual (os 
últimos cinco dias que antecedem a próxima menstruação) treinaram com 60% de 1RM e na fase 
pós-menstrual, a qual envolveu os dias compreendidos entre a fase menstrual e pré-menstrual, 
utilizaram a intensidade de 80% de 1RM. Para o primeiro mesociclo, foi adotado as intensidades 
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descritas acima, mas para o segundo mesociclo as voluntárias treinaram com carga de 80% de 
1RM na fase menstrual, 90% de 1RM na fase pós-menstrual e de 60% de 1RM na fase pré-
menstrual. Em todas as intensidades as voluntárias foram orientadas a realizar 3 séries com o 
número máximo de repetições possíveis. Observou-se que as voluntárias realizaram de 8 a 10 
repetições na fase menstrual, de 6 a 8 repetições na fase pós-menstrual e de 12 a 15 repetições 
na fase pré-menstrual. 

A carga de 60% de 1RM proposta no período pré-menstrual serviu como forma de regeneração 
aos dois outros períodos de cargas intensas. 

O grupo B adotou o modelo de periodização linear ou clássico, nesse modelo inicia-se o 
treinamento com volume maior que a intensidade (FLECK, 2003), desta forma, para o primeiro 
mesociclo foi adotado uma carga de 70% de 1RM e para o segundo mesociclo a carga foi 
aumentada para 80% de 1RM. As voluntárias foram orientadas a realizar três séries para cada 
exercício, com o número máximo de repetições possível, da mesma forma que foi realizada na 
periodização ondulatória. No primeiro mesociclo da periodização linear as voluntárias realizaram 
de 8 a 10 repetições para a carga de 70% de 1RM e para o segundo mesociclo realizaram de 6 a 
8 repetições com a carga de 80% de 1RM. Conforme as voluntárias se adaptavam às cargas e 
realizavam o número de repetições maior ao avaliado inicialmente, adequava-se a carga para 
manter a margem de repetições inicial. 

Ao final de dois mesociclos, os grupos interromperam o treinamento durante um mês (ciclo 
menstrual) praticando os exercícios da mesma maneira que realizavam antes de iniciarem na 
pesquisa. Após este período os grupos trocaram os modelos de periodização, ou seja, o grupo A 
utilizou a periodização linear e o grupo B a periodização ondulatória e realizaram mais dois 
mesociclos de treinamento. 

O tempo de intervalo entre as séries foi de um minuto e entre os exercícios dois minutos. As 
voluntárias realizaram para o exercício de abdominal 3 séries de, no máximo, 25 repetições com o 
acréscimo progressivo de cargas para intensificar este exercício, com mesmo tempo de intervalo 
dos exercícios anteriores.  

Todas as voluntárias treinaram três vezes por semana em dias alternados durante oito semanas 
em média em cada modelo de periodização. Cada periodização compreendeu dois mesociclos, ou 
seja, dois ciclos menstruais. Respeitando assim a individualidade biológica de cada voluntária 
(DANTAS, 2003; RESENDE et al., 2009).  

A tabela 1 demonstra a ordem dos treinos e a associação entre os grupos musculares e os 
exercícios propostos. Os grupos musculares foram estimulados uma vez por semana, exceção 
para o grupo muscular do abdômen que foi duas vezes. De uma semana para a outra, a ordem 
dos exercícios ou dos grupos musculares foram alterados, para que possa sempre estar 
promovendo um estimulo. Devemos salientar que todas as voluntárias realizavam a mesma 
sequência de treinos semanalmente. 
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Tabela 1 – Demonstrativo dos treinos semanais, com destaque para o grupo muscular e os 
exercícios utilizados para o grupo. 

Treino 1 Treino 2 Treino 3 

Exercícios Grupo 
muscular Exercícios Grupo 

muscular Exercícios Grupo 
muscular 

Supino reto 

Peito 
(músculos 
flexores do 

braço) 

Rosca 
simultânea 

Bíceps 
(músculos 
flexores do 
antebraço) 

Remaca 
curvado 
unilateral 

(Cross Over) Costas 
(músculos 
extensores 
do braço) 

Peck Deck Rosca no 
cross over 

Puxador 
vertical 

Fly inclinado Pulley 
Tríceps 

(músculos 
extensores 

do 
antebraço) 

Puxador pela 
frente 

Mesa 
extensora 

Coxa 
(músculos 
extensores 
da perna) 

Testa Mesa flexora 
Coxa 

(músculos 
flexores da 

perna) 

Leg press Elevação 
lateral 

Ombro 
(músculos 
da parte 

posterior e 
lateral) 

Afundo (Barra 
guiada) 

Agachamento 
guiado 

Peck deck 
invertido 

Levantamento 
terra 

Abdominal Abdome  Panturrilha 
sentada 

Panturrilha 
(músculos 
da flexão 
plantar) 

 abdominal Abdome 

 

Análise dos Dados 
Observada a normalidade dos dados, a análise estatística foi realizada por meio do teste-t 
pareado, para verificar diferenças estatísticas entre as variáveis estudadas antes e após os 
mesociclos, no mesmo grupo. Já o teste-t não pareado foi utilizado para comparar os modelos de 
periodização. Para a realização dos testes, foi utilizado o software GRAPHPAD PRISM e adotado 
o nível de significância de p<0.05. 

 

RESULTADOS 
Após as avaliações realizadas, pré e pós-treinamento linear e ondulatório, destaca-se que o peso 
corporal não sofreu alteração estatística (p>0.05) nas periodizações linear (PL) e ondulatória (PO) 
(59,26 Kg vs 59,62 Kg na PL; 59,12 Kg vs 59,38 Kg na PO), bem como o IMC (23,30 vs 23,38 
Kg/m2 na PL; 23,24 Kg/m2 vs 23,34 Kg/m2 na PO). 
Para os pontos de referência das circunferências estudadas, não foi notada diferença estatística 
para as mesmas na PL (p>0.05) e para a PO a circunferência abdominal reduziu após o 
treinamento (70,70 cm vs 68,42 cm; p=0,0496). 
Na avaliação das dobras cutâneas notou-se que elas não apresentaram diferença estatística nas 
periodizações propostas, contudo a somatória das mesmas demonstrou uma diminuição de 3,71% 
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na PL e de 3,09% na PO. Aproveitando os valores de circunferência do braço e da dobra cutânea 
do tríceps, calculou-se a área muscular do braço onde não foi observada diferença estatística pré 
e pós-treinamento linear (31,30 cm2 vs 33,08 cm2) e ondulatório ( 28,86 cm2 vs 33,85 cm2), mas 
demonstraram tendência para aumentar, em especial na periodização ondulatória (5,69% na PL; 
17,29% na PO). 
Em ambos os modelos de periodização houve diferença na média da força máxima obtida do pré-
treinamento para o final do 1º ou 2º mesociclo (Tabela 2). Desta forma, observa-se, com relação a 
PL na tabela 1, que os valores médios de força máxima aumentaram do pré-treinamento para o 
leg press 45º (p=0.0432) e para mesa flexora (p=0.0341), em comparação ao final do 1º 
mesociclo. Já nos exercícios de puxador vertical e supino reto os valores pré-treinamento foram 
menores que ao final do 2º mesociclo (p=0.0109 e p=0.0023, respectivamente). 
Já na periodização ondulatória os valores médios de força máxima obtiveram um aumento do pré-
treinamento para o final do 1º mesociclo nos exercícios de leg press 45º, puxador vertical, cadeira 
extensora e supino reto (p=0.0048; p=0.0240; p=0.0232; p=0.0434, respectivamente), não sendo 
observado alterações estatísticas ao final do 2º mesociclo. 
 
Tabela 2. Demonstrativo dos valores médios dos testes de força máxima antes do treinamento e 
após o 1º e 2º mesociclo de treinamento nas periodizações linear e ondulatória. 
 

PERIODIZAÇÃO LINEAR 
 Pré-treinamento 
 LP PV CE SR MF 

Média 290,60 41,80 54,20 17,60 22,00 
DP 68,59 2,17 7,29 2,07 0,71 

 Ao Final do 1º Mesociclo 
 LP PV CE SR MF 

Média 328,40* 44,20 60,00 19,40 24,00* 
DP 63,17 2,28 8,28 2,30 1,87 

 Ao Final do 2º Mesociclo 
 LP PV CE SR MF 

Média 382,70 46,70* 70,20 22,00* 24,70 
DP 33,83 2,87 7,93 2,71 2,99 

PERIODIZAÇÃO ONDULATÓRIA 
 Pré-treinamento 
 LP PV CE SR MF 

Média 312,40 41,20 54,20 15,80 21,60 
DP 86,64 4,09 14,69 3,27 1,82 

 Ao Final do 1º Mesociclo 
 LP PV CE SR MF 

Média 355,00* 43,60* 63,00* 19,20* 23,40 
DP 88,59 3,78 13,82 2,39 3,58 

 Ao Final do 2º Mesociclo 
 LP PV CE SR MF 

Média 354,20 44,70 66,50 22,70 24,00 
DP 77,59 4,35 11,82 3,59 2,45 

Legenda: LP – leg press 45º; PV – puxador vertical; CE – cadeira extensora; SR – supino reto; MF – mesa flexora; 
*Diferença estatística dos valores pré-treinamento de uma mesma periodização; p<0.05. 
 
DISCUSSÃO 
O objetivo deste trabalho foi comparar o efeito da periodização ondulatória e periodização linear 
no treinamento resistido, com intensidades escalonadas de acordo com as fases do ciclo 
menstrual, na força muscular, antropometria e composição corporal. 
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Rechichi e Dawson (2012), analisando o efeito da utilização de contraceptivo oral (monofásico) no 
desempenho de mulheres nadadoras e jogadoras de polo aquático, notaram que o desempenho 
não sofreu alteração, o que justifica a utilização de mulheres no estudo com uso (três) ou não 
(duas) do mesmo.  

Conforme foi observado nos resultados, o peso corporal, o IMC, as medidas de circunferência do 
braço, antebraço, tórax, abdômen, quadril, coxa e perna não obtiveram, na sua maioria, alterações 
significativas (p>0,05) corroborando com o estudo de Prestes et al. (2008), onde os mesmos não 
encontraram alterações significativas na massa corporal e no IMC, nas avaliações realizadas 
durante 12 semanas de intervenção. No estudo de Azevedo et al. (2007) e Vieira et al. (2011) 
também não encontraram diferença estatística nas variáveis da massa corporal, percentual de 
gordura corporal, massa magra e massa gorda após quatro semanas de treinamento resistido ou 
com oito semanas, conforme Tibana et al. (2013). Quanto ao peso corporal e IMC, Moghadasi e 
Siavashpour (2013), não observaram alterações após 12 semanas de treinamento resistido com 
mulheres, contudo o percentual de gordura diminuiu. 

Para as circunferências, a única exceção foi para a média do abdômen que na periodização 
ondulatória diminuiu (p=0.0496) concordando com o estudo de Rezende et al. (2009) que utilizou 
essa mesma metodologia e também obteve diminuição da circunferência abdominal. As dobras 
cutâneas do tríceps, bíceps, peitoral, axilar, subescapular, abdominal, supra-ilíaca, coxa, perna e 
a somatória delas, não demonstraram um decréscimo significativo. Resultados similares foram 
observados no estudo de Prestes et al. (2008), contudo o estudo de Rezende et al. (2009), 
demonstrou que uma periodização ondulatória conforme as fases do ciclo menstrual, durante 8 
semanas em média, obteve redução significativa nas dobras axilar, coxa, perna e na somatória 
total das 9 dobras avaliadas. 

Quanto à área muscular do braço, não foi observado aumento significativo e nem diferença entre 
os modelos de periodização (p>0.05), contudo a periodização ondulatória proporcionou melhores 
percentuais de aumento (17,29%). Resultados positivos, mas não significativos, foram 
encontramos no estudo de Rezende et al. (2009), com um modelo de periodização semelhante. Já 
Cyrino et al. (2000), Trevisan e Burini (2007) encontraram resultados que não corroboram com os 
encontrados por este estudo.   

Na avaliação da força máxima foi observado um aumento de força muscular em relação aos 
valores pré-treinamento tanto no modelo de periodização linear quanto no modelo ondulatório 
concordando com o estudo de Prestes et al. (2008), Rezende et al. (2009) Tibana et al. (2013) e 
Moghadasi e Siavashpour (2013), mas sem diferença entre as duas propostas de periodização. 

Na comparação entre os modelos de periodização ondulatória e linear não foi observado diferença 
estatística em relação às variáveis avaliadas, não concordando com o estudo de Rhea et al. 
(2002), no qual verificou que a periodização ondulatória é mais eficiente que a linear nos ganhos 
de força muscular, porém este estudo foi avaliado com homens, com uma metodologia diferente 
da proposta nesse estudo.  

Infelizmente, devido ao número reduzido de voluntárias não é possível considerar esses 
resultados como uma solução ao treinamento, contudo é pertinente considerar que as 
metodologias de periodização proporcionam resultados positivos para a força muscular (RHEA et 
al., 2002; PRESTES et al., 2008; REZENDE et al., 2009) e composição corporal (REZENDE et al., 
2009). 

 

APLICAÇÕES PRÁTICAS 
Os resultados apontados neste estudo e os modelos propostos para uma periodização linear ou 
ondulatória podem contribuir para o aumento da força muscular dos principais grupos musculares 
num período de dois meses em mulheres. Além do mais nota-se a possibilidade de melhora no 
perfil da massa gorda e magra, contudo aparenta necessitar de um período maior de treinamento. 
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CONCLUSÃO 
Conclui-se, conforme o método adotado e a limitação apontada, que a circunferência abdominal 
na periodização ondulatória sofreu uma diminuição ao final do segundo mesociclo. Já a 
composição corporal não apresentou diferença estatística em nenhum dos modelos de 
periodização. Importante salientar que a somatória das dobras cutâneas demonstrou diminuição 
para os dois modelos de periodização e a área muscular do braço apresentou um aumento mais 
expressivo na periodização ondulatória, contudo não estatístico. 

Em ambos os modelos de periodização houve aumento significativo na força muscular com 
relação aos valores pré-treinamento nos exercícios leg press 45º, puxador vertical, supino reto e 
mesa flexora na periodização linear. Na periodização ondulatória houve aumento de força no 
exercício leg press 45º, puxador vertical, cadeira extensora e supino reto. Com relação a 
comparação entre os modelos de periodização ondulatório com a linear não houve diferença 
estatística entre os mesmos. 
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