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RESUMO 

 

Introdução: O Crossfit é um programa de treinamento caracterizado por 

movimentos funcionais, constantemente variados que podem ser executados em 

alta intensidade. As atividades desenvolvidas nesta prática são baseadas no 

desempenho das atividades atléticas, nas vias energéticas e nas habilidades físicas. 

A potência, sendo uma das habilidades físicas é importante tanto para a 

performance, quanto para a saúde. Em termos práticos, no Crossfit·, o 

desenvolvimento da potência se dá principalmente pela utilização dos levantamentos 

olímpicos executados preferencialmente com a máxima velocidade possível. 

Somado a isto, os aspectos morfofuncionais podem influenciar a performance dos 

praticantes. Objetivo: O objetivo do presente estudo é fazer uma análise 

morfofuncional de praticantes do Crossfit  em um Box localizado em Vitória, Espírito 

Santo. Métodos: Participaram do presente estudo 7 adultos do sexo masculino e 

com no mínimo doze meses de prática no Crossfit  e foram submetidos a avaliação 

antropométrica, teste arremesso de wall ball para trás e teste de força máxima no 

movimento clean do LPO. Resultados: Os resultados demonstraram que a média 

de idade foi de 28,71  7 anos, massa corporal de 81,29  10kg, estatura média de 

174  0,05cm, Índice de Massa corporal de 26,34  2kg/m², e média de percentual 

de gordura de 12,92  4%. A média avaliação da força de preensão palmar da mão 

direita foi de 51,61  8kg, força de preensão palmar da mão esquerda de 50,47  

9kg. Já a média do salto contra movimento com o balanço dos braços foi de 57,86  

4cm, do salto contra movimento sem o balanço  dos braços foi de 52,29  6cm e 

média do squat jump foi de 49,07  4 cm. O arremesso de wall balll apresentou 

média de  8,40  1 metros e força máxima no clean de 237,86  28 libras ou 107,43 

 12,82kg. Conclusão: Os resultados do presente estudo, comparados a resultados 

em alguns testes em outras pesquisas com praticantes de Crossfit no geral, foram 

semelhantes. Entretanto, há pouca informação na literatura nesse sentido utilizando 

essa modalidade. 

 

Palavras-chave: Crossfit; Levantamento de peso olímpico; Potência muscular; 

Medicine ball; Wall Ball; Análise Morfofuncional. 



ABSTRACT 

 

 

Introduction: Crossfit® is a training program characterized by constantly varying 

functional movements that can be performed in high intensity. The activities 

developed in this practice are based on the performance of athletic activities, 

energetic pathways and physical abilities. Power, being one of the physical abilities, 

is important for both performance and health. In practical terms, in Crossfit, the 

development of power is mainly due to the use of Olympic surveys performed 

preferably at the highest possible speed. In addition to this, morphofunctional aspects 

can influence the performance of practitioners. Objective: The objective of this study 

is to perform a morphofunctional analysis of Crossfit pratic practitioners in a Box 

located in Vitória, Espírito Santo. Methods: Seven male adults with at least twelve 

months of Crossfit practice were submitted to anthropometric evaluation, back wall 

throwing and maximum strength test in the LPO clean movement. Results: The 

mean age was 28.71  7 years, body mass of 81.29  10 kg, mean height 174  0.05 

cm, body mass index of 26.34  2 kg / m², and average fat percentage of 12.92  4%. 

The mean  evaluation of the palmar grip strength of the right hand was 51.61  8kg, 

left hand palmar grip strength of 50.47  9kg. The mean of the jump against 

movement with the arms swing was 57.86  4cm, the jump against movement 

without the arms swing was 52.29  6cm and the average squat jump was 49.07  4 

cm. The wall balll throw averaged 8.40  1 meters and had a maximum clean force of 

237.86  28 pounds or 107.43  12.82kg. Conclusion: The results of the present 

study, compared to results in some tests in other crossfit studies, were similar. 

However, there is little information in the literature in this sense using this modality.  

 

Keywords: Crossfit; Olympic Weightlifting; Muscle power; Medicine ball; Wall 

Ball; Morphofunctional analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Crossfit é um programa de treinamento caracterizado por movimentos 

funcionais, constantemente variados que podem ser executados em alta 

intensidade. Utiliza movimentos ginásticos executados, por exemplo, nas argolas e 

paralelas. Além disso, são utilizados também, os movimentos do levantamento de 

peso olímpico (LPO), como arranco (snatch) e arremesso (clean and jerk), exercícios 

executados nos ergômetros remo, ski, bicicleta, e corrida. (CROSSFIT JOURNAL) 

 

As atividades desenvolvidas neste programa são baseadas no desempenho 

das tarefas atléticas, vias energéticas (Sistema fosfagênio (ATP-CP), sistema 

glicolítico e sistema oxidativo) e habilidades físicas como, por exemplo, resistência 

cardiovascular/respiratória, resistência muscular, força, flexibilidade, coordenação, 

agilidade, equilíbrio, precisão e potência. (CROSSFIT JOURNAL) 

 

Esta última capacidade física, a potência, é importante tanto para a 

performance, quanto para a saúde. (SIMÃO; MONTEIRO; ARAUJO, 2001) Em 

termos práticos, no Crossfit, o desenvolvimento da potência se dá principalmente 

pela utilização dos levantamentos olímpicos e saltos executados preferencialmente 

com a máxima velocidade possível. (TIBANA et al, 2018) Neste sentido, evidências 

científicas demonstram que o treinamento utilizando os movimentos do LPO foi 

capaz de aumentar a potência de membros inferiores, avaliada pelo teste de salto 

vertical. (HACKETT, 2015) Há também evidências científicas relacionando a força 

máxima com movimentos do LPO, Tibana et al (2018) demonstrou a existência da 

relação positiva entre a carga levantada nos movimentos snatch e clean com a força 

máxima nos exercícios front squat e back squat. 

 

Portanto, é interessante a realização de avaliações da aptidão física e da 

morfologia dos praticantes utilizando a antropometria, que por ser um método não-

invasivo e de baixo custo é aplicável de modo geral, deste modo obtemos 

parâmetros para um melhor planejamento de treinos. (ACUÑA; CRUZ, 2004) 

Segundo Borin (2007), o entendimento de tais variáveis pode auxiliar 



especificamente na prescrição e controle da carga de treinamento, bem como na 

adequação dos meios e métodos de treinamento.  

Nesse sentido, através da caracterização morfofuncional dos praticantes de 

Crossfit, no presente estudo, os parâmetros foram comparados com o que a 

literatura mostra, com a hipótese de que os praticantes da modalidade irão 

apresentar valores semelhantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO 

 

O objetivo do presente estudo é realizar uma caracterização morfofuncional 

de praticantes de Crossfit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL E MÉTODOS 

 

Participaram do presente estudo 7 adultos do sexo masculino. Como critérios 

de inclusão os participantes deveriam ter experiência de pelo menos um ano no 

Crossfit e critérios de exclusão, os participantes não deveriam possuir quaisquer 

lesões osteomioarticulares ou algum tipo de doença¸ que poderia comprometer a 

realização do teste. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa e os 

dados foram coletados após a aprovação no comitê de ética e com o termo de 

consentimento livre e esclarecido assinado pelos participantes.  

 

Avaliação Antropométrica 

A avaliação antropométrica constituiu na mensuração do peso através de uma 

balança de marca Marte (LC-200), a estatura através de um estadiômetro acoplado 

na balança, com essas medidas foi realizado o cálculo do Índice de massa Corporal 

(IMC). Para avaliação da composição corporal foi utilizado um compasso 

(adipômetro) da marca Cescorf (LWK-519), para a obtenção das medidas das 

dobras cutâneas subescapular, axilar média, tríceps; coxa; supra-ilíaca; abdômen e 

peitoral. Foi realizado o cálculo da densidade corporal através das dobras cutâneas 

com a equação do protocolo de Pollock (1978) de 7 dobras, e para o cálculo do 

percentual de gordura a formula Siri. Foi também o salto vertical, arremesso de wall 

ball para trás e a força através do dinamômetro. 

 

Avaliação Salto Vertical 

O teste foi executado da seguinte forma: Squat Jump sem contra movimento 

(SJ): Partindo da posição em pé, estática, com o tronco ereto e as mãos nos 

quadris, os sujeitos realizaram um salto vertical em sua máxima capacidade. Salto 

vertical com contra movimento sem o auxílio dos braços (SCMSB): A partir da 

posição de pé, com o tronco, os membros inferiores estendidos e as mãos nos 

quadris, os indivíduos efetuaram uma semi-flexão dos joelhos (contra-movimento), 

seguida de um salto vertical. Salto vertical com contra movimento com o auxílio dos 



braços (SCMSB): A partir da posição de pé, com o tronco ereto e as mãos livres, 

com os membros inferiores em extensão, os indivíduos efetuaram uma semi-flexão 

dos joelhos (contra-movimento), seguida de um salto vertical com o auxilio do 

balanço com os braços. Para a avaliação da força explosiva dos membros inferiores 

uma parede foi utilizada como referência e nela foi demarcada a altura dos 

indivíduos com o braço direito estendido próximo a parede para a obtenção da 

medida inicial para o teste foi o ponto máximo no qual o indivíduo alcançou. A partir 

da medida inicial demarcada, os participantes que estavam com magnésio envolto 

nos dedos foram orientados a realizarem os saltos e durante a impulsão tocar no 

ponto mais alto possível da parede com os dedos. Assim, a altura do salto foi 

medida com uma fita métrica para medir a distância entre a altura inicial e a altura 

final após o salto. Foi considerado o melhor resultado de cada salto. 

 

Avaliação da Força Através do Dinamômetro 

Para o teste utilizamos o dinamômetro da marca JAMAR, assim explicamos 

de forma objetiva a finalidade do teste mostrando o instrumento aos indivíduos. 

Durante a avaliação da força de preensão palmar, os participantes foram orientados 

a permanecerem sentados em um banco de acordo com a altura, estando os 

ombros na posição neutra, cotovelos em 90° e punho na posição neutra. Assim, os 

indivíduos foram orientados a realizarem o movimento de preensão palmar após o 

comando verbal do examinador, que se constituiu na pronúncia da frase "três, dois, 

um e vai". Foram realizadas três repetições para cada braço (com duração de 5 

segundos para cada tentativa) com a manopla colocada na posição dois 

(preconizada no aparelho), alternando a movimentação para o teste, sendo 

inicialmente testada a mão direita e logo em seguida a mão esquerda. O intervalo de 

tempo entre uma tentativa e outra alternando os braços, foi de 30 segundos. 

 

 

 



Teste de Arremesso de Wall Ball para trás 

Para o teste de arremesso de Wall Ball para trás foi utilizado uma Wall Ball da 

marca RAE, pesando 14 libras (LB) que consiste em uma bola de couro, na qual os 

praticantes de Crossfit tem familiaridade devido ao uso nos treinos. Foi realizado 

uma familiarização com 5 arremessos e após 2 minutos de intervalo, os indivíduos 

realizaram 3 arremessos com intervalo de 1 minutos entre eles. Para o arremesso, a 

Wall Ball foi posicionada em uma linha inicial, os indivíduos foram instruídos a 

realizarem uma flexão de joelhos, segurarem a bola nas laterais da mesma sem 

movimentá-la e após o comando eles realizaram o movimento de tripla extensão 

(tornozelo, joelho e quadril) seguida da flexão de ombros e arremessaram a Wall 

Ball para trás.   O valor registrado foi à maior distância percorrida pela Wall Ball. Foi 

utilizada como instrumento de medida a trena digital da marca Bosch (GLM 80) e 

consideramos o melhor resultado entre os arremessos executados. 

 

Teste De Carga Máxima Clean 

O teste de carga máxima no movimento clean foi realizado de acordo com os 

protocolos estabelecidos pelo National Strength Conditioning Association (NSCA) 

(BAECHLE; EARLE; WATHEN, 2008). O teste foi realizado com barra (45LB) e com 

os pesos (10-55LB) ambos da marca RAE. 

Para o teste foram adotadas as seguintes recomendações: Aquecimento de 8 

repetições com intensidade de 50% e 4 repetições com 80% de 1RM no clean, tendo 

2 minutos de descanso entre as execuções. A carga inicial foi estimada através dos 

registros da carga máxima dos alunos no aplicativo CrossX. Após o aquecimento, os 

indivíduos tiveram 2 minutos de intervalo e foram encaminhados para o teste, no 

qual foi executado da seguinte forma: A partir do registro do aplicativo, a primeira 

tentativa foi executada com 100% do 1RM estimado, para cada tentativa foi 

realizada uma repetição e com base no feedback do individuo, foi adicionado mais 

carga. Foram executadas 3-5 tentativas, com o intervalo de 5 minutos e o acréscimo 

de carga foi de no máximo 5% do total. O valor registrado foi o de uma repetição, 

com o peso máximo levantado na última tentativa bem-sucedida. Durante o teste os 

avaliadores estiveram atentos quanto à posição adotada pelo praticante no momento 

e estímulos verbais foram realizados a fim de manter alto o nível de estimulação. 



Análise Estatística  

Os dados são apresentados como valores individuais, média e desvio padrão 

da média. Para tal foi realizado a tabulação dos dados e análise pelo programa 

Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Os dados antropométrico dos 7 indivíduos, são apresentados individualmente 

na Tabela 1. A média de idade dos indivíduos foi de 28,71  7 anos. A massa 

corporal média dos praticantes foi de 81,19  10 Kg . A média da estatura foi de 1,74 

 0,05 metros. A média do percentual de gordura foi de 12,92  4% e média do 

índice de massa corporal foi de 26,34  2 kg/m². 

Tabela 1. Dados antropométricos e de composição corporal. 

 Idade 

(anos) 

Massa 

Corporal 

(kg) 

Altura (cm) IMC (kg/m²) %Gordura 

Sujeito 1 32 84 173 24,1 8,28 

Sujeito 2 24 73 166 26,5 10,46 

Sujeito 3 42 77 176 24,9 19,11 

Sujeito 4 24 83 180 25,6 12,27 

Sujeito 5 25 102 174 31,8 17,34 

Sujeito 6 22 72 173 24,1 7,65 

Sujeito 7 32 78 169 27,3 15,3 

IMC: Indice de Massa Corporal, %Gordura: Percentual da gordura corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A tabela 2 apresenta os dados dos indivíduos no teste de força de preensão 

palmar, a média dos dados para a mão direita foi de 51,61  8 Kg, e média da força 

de preensão palmar para a mão esquerda, 50,47  9 Kg.  

Tabela 2. Resultados do teste de força de preensão palmar no dinamômetro. 

 Mão direita (kg) Mão esquerda (kg) 

Sujeito 1 57,6 55 

Sujeito 2 36 34 

Sujeito 3 53,6 50 

Sujeito 4 62,3 65,6 

Sujeito 5 51,6 49,3 

Sujeito 6 50,6 47,6 

Sujeito 7 49,3 51,6 

 

A tabela 3 apresenta os dados dos indivíduos nos testes de salto com contra 

movimento com o balanço dos braços com média de 57,86  6 cm, salto contra 

movimento sem o balanço dos braços com média de 52,29  6 cm e squat jump com 

média de 49,07  4 cm 

Tabela 3. Resultados dos testes de SCMCB, SCMSB e SJ (cm). 

 SCMCB (cm) SCMSB (cm) SJ (cm) 

Sujeito 1 55,5 45 42,5 

Sujeito 2 50 44,5 46 

Sujeito 3 57 54,5 48 

Sujeito 4 62,5 57 53,5 

Sujeito 5 56,5 56 53,5 

Sujeito 6 63,5 60 54,5 

Sujeito 7 60 49 45,5 

SCMCB: Salto com contra movimento com o balanço dos braços, SCMSB: Salto com contra 

movimento sem o balanço dos braços. SJ: Squat Jump. 

 



A tabela 4 demonstra os resultados individuais dos sujeitos no arremesso de 

wall ball para trás e a média desses resultados foi de 8,40  1m.  

Tabela 4. Resultado do teste de arremesso Wall Ball para trás em metros. 

 Arremesso de Wall Ball para trás (m) 

Sujeito 1 9,28 

Sujeito 2 7,73 

Sujeito 3 8,09 

Sujeito 4 9,43 

Sujeito 5 9,58 

Sujeito 6 6,7 

Sujeito 7 7,99 

Wall Ball: bola de couro com diâmetro maior, utilizada nos treinos de Crossfit


. 

 

 

A tabela 5 apresenta os dados dos indivíduos no teste de uma repetição 

máxima do movimento Clean do LPO e a média dos resultados foi de 237,86  28 

libras (lbs) e em quilos 107,43  12  kg. 

Tabela 5. Resultado do teste de 1RM do clean em libras e quilos. 

 Teste de 1RM do clean  

(lbs) 

Teste de 1RM do clean 

(kg) 

Sujeito 1 255 115 

Sujeito 2 205 92 

Sujeito 3 195 88 

Sujeito 4 245 111 

Sujeito 5 275 124 

Sujeito 6 245 111 

Sujeito 7 245 111 

1RM: Uma repetição máxima, Clean: Movimento do LPO, LBS: libras, KG: quilogramas. 



DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo a caracterização do perfil 

morfofuncional de praticantes, com pelo menos um ano de experiência na prática do 

Crossfit. Este estudo foi elaborado em um box no município de Vitória, Espírito 

Santo. Para a caracterização morfológica foram mensuradas as medidas de altura, 

peso, cálculo do IMC, dobras cutâneas, para o cálculo de densidade corporal e 

percentual de gordura. Para o perfil funcional foram realizados os testes de 

preensão palmar com o dinamômetro, testes de salto vertical com squat jump, salto 

com contra movimento utilizando o balanço dos braços e também sem o balando 

dos braços, teste de arremesso de wall ball para trás e o teste 1RM no clean do 

levantamento de peso olímpico. 

Quanto a caracterização morfológica, os praticantes apresentaram valores de 

média de 28,71 anos para idade, 81,29kg para massa corporal, 174cm para 

estatura, 26,34 do IMC e 12,92% de massa gorda. Tibana et al (2018), no seu 

estudo encontrou resultados semelhantes para idade, com média de 28 anos, para 

massa corporal, com média de 80,95 kg, estatura com média 175cm e IMC com 

média 26. Em outro estudo, os autores também encontraram resultados 

semelhantes para estatura com média de 177cm, IMC 28 já percentual de gordura e 

idade houve um resultado maior com média de 22% e 33 anos, com a amostra de 23 

homens. (SMITH et al, 2013) 

Quanto ao teste de preensão palmar, há poucos estudos na literatura 

avaliando essa valência com praticantes de Crossfit. Dantas et al (2018) no seu 

estudo, encontrou um resultado no teste com média 34,87kg para a mão direita e 

35,61kg para a mão esquerda, enquanto que no presente estudo foi encontrado a de 

média 51,61kg para a mão direita e 50,47kg para a mão esquerda. 

Quanto ao teste de salto vertical, os voluntários apresentaram o resultado em 

altura com média do salto contra movimento com os braços de 57,86 cm, média do 

salto contra movimento sem os braços de 52,29 cm e média do salto com squat 

jump de 49,07 cm. Tricoli, Barbanti e Shinzato (1994) obtêm resultados semelhantes 

na altura do salto vertical no seu estudo com praticantes de voleibol e basquetebol, 

com média de 52,62cm para a primeira modalidade e 50,27 para a segunda. Com 



praticantes de Crossfit, Elmdahl (2015) no seu estudo encontrou valores para squat 

jump e salto com contra movimento com média 37,5 cm e 42,2cm respectivamente e 

também Pereira (2017) encontrou no seu estudo uma altura para salto com contra 

movimento utilizando o balanço dos braços a altura média de 54,2cm. 

Quanto ao teste de arremesso de Wall Ball para trás, não encontramos na 

literatura avaliações utilizando o mesmo com praticantes de Crossfit. Para o 

presente estudo foi utilizada uma Wall Ball de 14lbs (6,36kg) com a premissa de que 

os voluntários estariam mais familiarizados com o instrumento por utilizarem 

rotineiramente nos seus treinos. Stockbrugger e Haennel (2003) realizaram um 

estudo com o teste de arremesso de medicine ball para trás com praticantes de 

voleibol e lutadores, foi utilizado uma medicine ball de 3kg e seus voluntários 

alcançaram em média 15,4m para os atletas de voleibol e 14,2m para os lutadores 

enquanto que nesse estudo foi alcançado com o Wall Ball de 14lb a média de 8,4m 

para o arremesso. 

Quanto ao teste de força máxima no clean, no presente estudo foi encontrada 

a média de 237,87lbs (107,43 kg) Tibana et al (2018) e Tibana et al (2017) nesses 

estudos com praticantes de Crossfit, encontraram valores semelhantes sendo 

118,1kg para o primeiro estudo e de 110,3kg para o segundo. Os resultados dos 

testes realizados no presente estudo são de suma importância para o praticante, 

visto que a melhora dos parâmetros analisados podem também melhorar a 

performance na modalidade. Os testes utilizando saltos e arremessos são 

ferramentas úteis para a avaliação da potência muscular, assim como também os 

testes de 1RM e de preensão palmar são importantes para a avaliação da força 

muscular. (HARMAN et al, 1991) (STOCKBRUGGER; HAENNEL, 2001)  Essas 

capacidades físicas estão relacionadas com a performance nas práticas esportivas. 

(FLECK; KRAEMER, 1999) ( ZAKHAROV; GOMES, 2003) 

 Portanto, a caracterização morfofuncional de praticantes de uma modalidade 

de treinamento ou esportiva pode ser uma ferramenta útil para a avaliação e análise 

do nível de condicionamento físico dos praticantes. Os resultados do presente 

estudo, comparados a resultados em alguns testes em outras pesquisas com 

praticantes de Crossfit no geral, foram semelhantes. Entretanto, o presente estudo 

tem como principal limitação o baixo número de participantes. O mesmo pode ser 



reproduzido com um número maior de participantes e também em outros boxes da 

região, com o objetivo de apresentar um panorama geral dos praticantes de 

Crossfit do Espírito Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos com os testes realizados, observamos que 

os praticantes de Crossfit, possuem características morfofuncionais semelhantes 

em relação aos estudos realizados com o mesmo público na literatura.  
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