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RESUMO  

O objetivo deste trabalho foi analisar uma das variáveis envolvidas no treinamento de 

pliometria, para membros inferiores, que utilizam exercícios como: salto agachado, 

salto em profundidade e salto com contra movimento, que empregam ou não o ciclo-

alongamento-encurtamento (CAE) e os efeitos provocados em diferentes tipos de 

superfícies (água e areia). Para esta revisão foi realizado uma busca de artigos nos 

bancos de dados Scielo e PubMed. Foi demonstrado que o treinamento pliométrico 

proporciona melhora no desempenho de atletas de modalidades esportivas que 

envolvem atividades explosivo-reativas. Os resultados encontrados mostraram melhora 

na força muscular concêntrica, quando o método é empregado na areia, entretanto sem 

diferença significativa quando comparado com o piso rígido. Contudo quando o 

objetivo do treinamento é melhorar os aspectos do CAE, estes tipos de superfícies, 

(água e areia), não são recomendados. Há necessidade de mais fundamentos científicos 

quando se trata de diferentes tipos de superfícies. 

Palavras-Chave: Treinamento pliométrico. Ciclo alongamento-encurtamento. 

Atividade explosivo-reativa. Salto vertical.  
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1 INTRODUÇÃO 

Diversas modalidades esportivas, com predominância de força explosiva, vêm 

utilizando a pliometria como metodologia de treinamento. Tendo em vista a sua 

importância na melhora do desempenho do atleta, o desenvolvimento dessa capacidade 

física se torna decisivo para a conquista de melhores resultados, perante várias 

evidências que comprovam os efeitos desse método (RAMIRES ET AL, 2014; 

STEMM, 2007). Embora diversos estudos teham demonstrado os benefícios da 

pliometria nos esportes, poucos são aqueles que têm relacionado os efeitos do 

treinamento pliométrico (TP) realizado em diferentes tipos de superfícies. 

O termo pliometria se refere a um método de treinamento visando a melhora da 

potência. Sua definição tem origem do termo composto do grego “plio” (que significa 

mais)  e “metria” (que significa medir) resumindo em ganhos de medidas. Embora sua 

origem seja controversa, os atletas de atletismo entre os anos de 1919 e 1930 são 

considerados os pioneiros da pliometria, pois incluíam os saltos em parte de seu 

treinamento (BOMPA,2004). Outros autores defendem que o método teve origem na 

Rússia, na década de 60 a partir de estudos realizados por Rodrigues (2001).  

Os gestos utilizados na pliometria envolvem o chamado ciclo do alongamento-

encurtamento (CAE). Durante a década de 60, um dos pioneiros a discutir a importância 

do CAE foi o professor Rodolfo Margaria. Este pesquisador demonstrou que uma 

contração muscular concêntrica, precedida de uma excêntrica, poderia gerar níveis 

superiores de força em comparação a uma contração concêntrica isolada (FACCIONI, 

2001, citado por GARCIA, 2003). O leve estiramento armazena energia elástica. A 

soma da energia elástica à força de uma ação concêntrica normal é uma das razões, 

geralmente apontadas, para explicar por que uma ação concêntrica mais poderosa ocorre 

após o CAE (FLECK; KRAEMER 2006). 

Ramirez Campilo et al (2014) analisaram os efeitos do TP com curto período de 

preparação de seis semanas associado ao treinamento de resistência em atletas 

corredores de meia e longa distância e demonstraram benefícios do TP sobre o 

desempenho.  O trabalho foi composto por dois grupos: controle e intervenção com TP. 

Foram avaliados os tempos da corrida de 2.4 km, de sprint de 20 metros, as alturas do 

salto em profundidade (SP de 20 e 40 cm) e salto contra movimento (SCM).  Após as 

seis semanas de treinamento, o grupo intervenção obteve melhoras significativas nos 
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testes de saltos em profundidade (tanto de 20 quanto 40cm), SCM, sprint de 20m e 

corrida de 2,4km quando comparados com o grupo controle. Neste estudo os autores 

citam que o treinamento foi realizado em piso de madeira. 

Por sua vez, Stemm e Jacobson (2007) avaliaram os efeitos do TP na terra e no meio 

aquático (piscina) sobre o desempenho do salto vertical. Foram submetidos ao 

treinamento 21 homens ativos, divididos de forma aleatória em 3 grupos, de acordo com 

o local de treinamento: grupo aquático; grupo terra; e grupo controle. Com exceção do 

grupo controle, o treinamento consistiu em um aquecimento de 10 minutos seguido de 3 

séries de 15 saltos agachado e saltos laterais. O grupo aquático realizou os exercícios 

com água no nível do joelho, ajustado paralelo ao eixo da articulação do joelho. O 

grupo terrestre realizou os mesmos exercícios pliométricos. O grupo controle não 

participou de treinamento algum. Os participantes treinaram duas vezes por semana 

durante 6 semanas. Os dados pré e pós-teste foram coletados na altura máxima do salto 

vertical. Os resultados sugeriram que os grupos aquáticos e terrestres significativamente 

(p <0,05) superaram o grupo controle no salto vertical. Não houve diferença 

significativa no desempenho do salto vertical entre os grupos aquáticos e 

terrestres. Concluiu-se que o treinamento aquático resultou em efeitos de treinamento 

semelhantes ao treinamento terrestre. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

Embora tenham diversos estudos mostrando os benefícios do TP em superfície rígida, a 

justificativa deste trabalho é fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o tema: treinamento 

pliométrico em diferentes tipos de superfície (água e areia) que possui poucas 

referencias na literatura, afim de compreender seus efeitos e sua aplicabilidade prática. 

3 OBJETIVO 

O presente estudo tem como objetivo fazer uma revisão bibliográfica sobre uma das 

variáveis que envolvem o treinamento pliometrico para membros inferiores, pouco 

relatadas na literatura, que é os efeitos que o tipo de piso (superficies como areia, grama 

e liquido) tem neste modelo de treinamento e no desempenho do salto. 
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4 METODOLOGIA 

Para esse estudo foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os achados do 

treinamento pliométrico em diferentes tipos de superfícies. Para isso, foram realizado 

buscas na base de dados Scielo e PubMed, revisões sistemáticas e livros que 

contribuíram para o tema, sem restrição de data. Os trabalhos excluídos foram aqueles 

que não obtivemos acesso. Usando as seguintes palavras chaves: treinamento 

pliométrico; ciclo de alongamento-encurtamento; salto vertical; TP em diferentes 

superfícies. Foram encontrados um total de nove trabalhos que avaliaram os tipos de 

superfícies no TP, sendo 5 para TSA vs TSR e 4 para TPA vs TSR . Os trabalhos 

selecionados foram organizados de acordo com o tipo de superfície (água e areia), após 

a organização destes foi feita uma leitura completa dos achados. 

 

TABELA 1. 

Trabalhos encontrados 

TP Areia vs Rígido TP Aquático vs Rígido 

Asadi (2011) Stemm (2007) 

Mirzaei et al (2014) Robinson et al (2004) 

Impelizzeri et al (2008) Martel et al (2005) 

Giatsis et al (2004) Arazi et al (2012) 

Giatisis et al (2018)  

 

 

5 REVISÃO DA LITERATURA 

5.1 FUNDAMENTOS DA PLIOMETRIA 

Para entender melhor o conceito de potência, faz-se necessário resgatar alguns 

fundamentos da física.  De acordo com a terceira lei de Newton, “para qualquer força 

exercida por um corpo sobre outro, há uma força igual e oposta exercida pelo segundo 

corpo sobre o primeiro”, considerando o solo como este segundo corpo, as forças 

exercidas por ele contra o pé do atleta são denominadas forças de reação do solo. Os 
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exercícios avançados apresentam alta intensidade e geram forças de reação do solo 

bastante altas (MOURA, 2005). 

A potência é considerada de suma importância para o desempenho atlético. Potência é o 

termo utilizado para descrever quanto trabalho é realizado por unidade de tempo. A 

unidade do sistema internacional é o watt (W) que é definido como 1 joule por segundo. 

A equação utilizada para o calculo de potência é: 

 

Potência = Trabalho/Tempo 

 

Os programas direcionados ao treinamento da potência requerem tanto treinamento de 

força quanto execução de movimentos em alta velocidade (POWERS; HOWLEY 

2016). 

A pliometria, frequentemente denominada como “treinamento de elasticidade”, 

“treinamento reativo”, “treinamento excêntrico”, ou “treinamento de saltos em 

profundidade”. É um método utilizado para desenvolver a potência, ou força explosiva. 

Os mecanismos mais frequentemente citados como responsáveis por gerar potência 

envolvem o sistema neuromuscular: o reflexo miotático e o órgão tendinoso de Golgi 

(OTG) (WEINECK, 2003). A utilização do ciclo alongamento-encurtamento (CAE) 

envolve a contração excêntrica (alongamento) precedendo a contração concêntrica 

(encurtamento). Quando realizada com tempo de transição entre a fase excêntrica e 

concêntrica menor que 250ms (curta), gera-se um grande potencial de produção força, 

quando comparado a essa mesma transição com longa duração (KOMI; GOLLHOFER, 

1997). Estes aspectos são observados principalmente nos exercícios de saltos que 

utilizam o CAE, como o SCM e SP. 

Um dos mecanismos envolvido no CAE é quando, durante a produção de trabalho na 

ação muscular excêntrica parte da sua energia mecânica absorvida é armazenada em 

forma de energia potencial elástica nos elementos elásticos em série 

(UGRINOWITSCH; BARBANTI, 1998). Um modelo teórico a fim de explicar o CAE, 

proposto por Hill (1938), é formado por componentes elásticos em série (CES), 
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componentes elásticos em paralelo (CEP) e o componente contrátil do musculo, como 

mostrado na figura 1. 

Figura 1 – Modelo de HILL 

Fonte: Deslandes et al. 2003 

 

O componente contrátil (CC) é representado pelo complexo actina e miosina, sendo a 

fonte primária de força durante uma ação concêntrica.  O CES se encontra em conjunto 

com o CC e possui uma parte ativa, situado nas pontes cruzadas e na parte passiva, que 

corresponde ao tendão.  O CEP são componentes que estão localizados no interior do 

sarcolema em paralelo com o componente contrátil, sendo responsável por manter as 

fibras unidas e juntamente com o CES, confere importante rigidez funcional para elevar 

a transmissão de força de contração do músculo para o tendão e osso (DESLANDES et 

al. 2003). Atuando em conjunto com a energia potencial elástica há o reflexo de 

estiramento. Este está baseado em duas estruturas proprioceptivas auxiliares no controle 

do movimento: o orgão tendinoso de Golgi e os fusos musculares. 

O fuso muscular é um órgão sensorial localizado no músculo esquelético, responsável 

pela detecção do grau de alongamento músculo-tendinoso como agente de proteção da 

estrutura a um estiramento excessivo e rápido. Por sua vez, os órgãos tendinosos de 

Golgi são responsáveis pela resposta reflexa que causa o relaxamento do músculo 

envolvido em um movimento, quando há detecção do alto grau de tensão muscular 

(FLECK; KRAEMER, 2006). 

Bompa (2004) menciona que o reflexo miotático é muito sensível e é determinado pela 

velocidade do estimulo. Caso a velocidade do estímulo concêntrico seja lento, essa 

energia elástica armazenada é perdida em forma de calor, apresentando uma resposta 

motora fraca, enquanto que um estímulo veloz, resultará em uma contração muscular 

rápida e explosiva, promovendo uma melhora da ativação muscular. 
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5.2 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE POTÊNCIA 

Para avaliação do treinamento de potência existem diversos métodos, porém neste 

trabalho serão abordados os seguintos exercicios pliométricos: SCM, SA, e SP. Todos 

esses métodos utilizam como material de avaliação a plataforma de força, cujo objetivo 

é calcular a força de reação do solo, ou plataforma de contato, que mensura o tempo de 

voo durante o salto. 

O SCM é um salto caracterizado por uma ação excêntrica seguida de uma concêntrica. 

O objetivo dessa combinação é avaliar as contrações do CAE de longa duração, com 

grande deslocamento angular das articulações do quadril, joelho e tornozelo 

(SCHMIDTBLEICHER, 1992). 

O saltador inicia na posição em pé, realizando um movimento descendente pela flexão 

do joelho, quadril e tornozelo e, imediatamente, estende-os verticalmente até o retorno 

ao solo (Figura 2).  

 

Figura 2: Sequência do movimento salto com contra movimento  

Fonte: Linthorne, (2001) 

 

 

 

 

 

O SA tem o objetivo de avaliar a força concêntrica dos membros inferiores do 

individuo, sem que haja a utilização do CAE. O saltador inicia o movimento em 

isometria, na posição semi-agachado, após o sinal do avaliador o mesmo realiza com 
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máximo de força a extensão dos joelhos e quadris verticalmente e retornando ao solo 

(Figura 3). 

 

Figura 3: Sequência do movimento salto agachado  

Fonte: Linthone, (2001) 

 

 

 

Por fim, o SP tem como objetivo mensurar a altura do salto e tempo de contato com o 

solo para que seja observado a utilização do CAE. O tempo de contato não deve exceder 

250 ms, qualificando-o como salto de curta duração (SCHMIDTBLEICHER, 1992). O 

individuo parte de uma plataforma e logo que toca o solo realiza a fase excêntrica 

seguida da fase concêntrica, configurando a fase de impulsão (Figura 4). 

 

Figura 4: Sequência do movimento salto em profundidade 

Fonte: Moura, (1994) 
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5.3 EFEITO DO TREINAMENTO PLIOMÉTRICO EM DIFERENTES TIPOS DE 

SUPERFÍCIE 

O TP em sua maioria, é realizado em superfícies rígidas para gerar maior potencial 

elástico, e por consequência, gerando maior potência muscular devido a não 

complacência do piso rígido (GIATISIS et al., 2017). 

Como foi mostrado anteriormente, os efeitos do TP em superfície rígida estão bem 

esclarecidos na literatura (RAMIREZ CAMPILO et al., 2014). Outros autores que 

avaliaram os benefícios foram Meylan e Malatesta (2009), que avaliaram jogadores de 

futebol durante um período de 8 semanas com sessões de TP sendo realizadas 2 vezes 

na semana em superfície rígida. Os atletas foram avaliados nos seguintes testes de 

performance: SA, SCM, sprint de 10m e teste de contato, antes e após os treinamentos. 

Foi observado melhora nos testes de sprint de 10m, SCM e teste de contato com o solo, 

porém no SA não se notou melhora. 

Diante do surgimento de novas modalidades esportivas praticadas em diferentes tipos de 

solo, o estudo de Asadi (2011), que utilizou como superfície para o treinamento a areia, 

avaliou 27 estudantes universitários saudáveis no período de 6 semanas com 2 sessões 

de treinamentos pliométricos realizadas na semana. O treinamento consistia na 

realização dos SP e SCM, utilizaram uma caixa com a altura de 45 cm para todo o grupo 

avaliado. Após seis semanas de treinamento observaram que houve melhora no teste de 

desempenho da velocidade de 20m em 0,6 segundos, que segundo o autor foi uma 

diferença significativa e aumento da atividade eletromiográfica para os músculos, vasto 

lateral 18%, reto femoral 11% e vasto medial 15%, no exercício SP e no SCM vasto 

lateral 15%, reto femoral 14% e vasto medial 30% e não sendo encontradas diferenças 

significativas no grupo controle. secção transversa do músculo vasto lateral em 18%, 

reto femoral  no grupo que realizou o treinamento na superfície de areia em comparação 

com o grupo controle. Os grupos SP e SCM obtiveram melhoras de 5 e 3 cm 

respectivamente no teste de SA, sem diferença significativa para o grupo controle. 

Por sua vez, estudo de Mirzaei et al (2014) investigou o efeito do TP em 30 homens não 

treinados, divididos em três grupos: grupo de treinamento de SP (n = 10), grupo de 

treinamento SCM (n = 10) e grupo controle (n = 10) por seis semanas. O objetivo do 

estudo foi analisar o treinamento na areia nas variáveis do SP vs SCM, na dor muscular, 

desempenho de sprint, agilidade e força no aparelho leg press. Aumentos significativos 
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foram observados em ambos os grupos no salto vertical (16,2 vs. 13,5%), salto 

horizontal (13,9 vs. 14.4%) e significativa diminuição dos tempos no teste de agilidade. 

Foi observado melhora de 1RM no leg press, em ambos os grupos SP 8,4 vs. SCM 

9,6%, porém sem diferença significativa quando comparados entre os grupos, além 

disso, o grupo SCM teve percepção significativamente maior de dor muscular. Estudos 

como os supracitados comprovam os benefícios na performance de indivíduos que 

realizaram o TP em superfície de areia, portanto sendo observado maior ganho de força 

em relação a melhoria na potência muscular.  

Outro estudo, de Impelizzeri et al (2008), avaliou o efeito do TP em diferentes 

superfícies (grama e areia). Não foram encontradas diferenças significativas nos sprints 

de 10 e 20 metros, mas o desempenho no SCM e SA foi diferente entre os dois grupos. 

O grupo que treinou na areia obteve melhora de 4 cm no SA, pois de acordo com os 

autores, essa superfície aumenta o trabalho concêntrico. De maneira complementar, o 

grupo que treinou na grama teve melhoria significativa de 5,9 cm no SCM, isso porque 

o treinamento pliométrico em superfícies rígidas pode estar associado à fatores 

neuromusculares contribuindo para a melhora e eficiência dos mecanismos do CAE 

(armazenamento de potencial elástico, melhora na pré-ativação e maior ativação do 

reflexo de alongamento). 

Em contrapartida aos achados anteriores, no trabalho de Giatsis et al (2004) observaram 

diferenças biomecânicas e desempenho em SA, comparando os efeitos do treinamento 

em superfícies rígida (TSR) e na areia (TSA). Os autores encontraram que a altura do 

salto vertical foi significativamente menor em TSR do que no TSA. A força máxima e a 

potência máxima foram maiores no TSR do que na TSA. No tempo de impulso não teve 

diferenças significativas. Essas diferenças segundo os autores foram causadas devido a 

maior amplitude articular no TSA devido a complacência e instabilidade da areia, 

resultando na redução da força máxima e da velocidade de decolagem. Além disso, a 

complacência dificultou que o tornozelo empurrasse ao longo do eixo vertical do 

movimento.  

Apesar dos achados, com os estudos anteriores, terem mostrados melhoras em alguns 

testes de salto para pliometria na areia, esses resultados devem ser levado em 

consideração o nível de condicionamento dos indivíduos que possuíam pouca ou 
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nenhuma prática com este método de treinamento, sendo interessante avaliar indivíduos 

treinados para observar se os resultados seriam diferentes.  

Outro tipo de superfície, citado na literatura, é o ambiente aquático. Os pioneiros a 

estudarem o TP em superfície aquática foram Robinson et al (2004), que investigaram 

os efeitos do TP realizado na superfície aquática (TPA) e em superfície rígida (TSR) 

com o objetivo de avaliar indicadores de desempenho (potência , torque e velocidade) e 

dor muscular, em 32 mulheres universitárias, fisicamente ativas, que foram divididas 

aleatoriamente em dois grupos treinamento aquático e terra. As avaliações das variáveis 

foram realizadas antes do treinamento, durante a semana 4 e após 8 semanas de 

treinamento. Houve aumento nos índices de desempenho para ambos os grupos, 

potência TSR 1,8  vs, TPA 1,6 cm. Para os testes de velocidade 6,15 vs. 6,35 m/s, 

porém a dor muscular foi significativamente maior quando realizado na terra em 

comparação com o grupo TPA. Os autores concluíram que o TPA promove benefícios 

semelhantes ao TSR, porém resulta em menor dor muscular tardia.  

Martel et al (2005) realizaram um estudo que examinou os efeitos do TP aquático sobre 

a força e potência muscular em jogadoras de voleibol. O estudo foi realizado na pré-

temporada com 19 atletas femininas de vôlei com média de 15 anos de idade, que foram 

dividas em dois grupos: treinamento pliométrico aquático (TPA) e treinamento 

tradicional de vôlei (TRV). O programa pliométrico foi realizado duas vezes por 

semana durante 6 semanas em uma piscina. Os exercícios de TA incluíram SA como 

forma de bloqueio e SP. O teste de força de perna foi realizado no inicio e após 6 

semanas, e o SA foi medido no inicio e após 2, 4 e 6 semanas. Os autores observaram 

aumentos semelhantes em SA em ambos os grupos após 4 semanas. No entanto, o grupo 

TA melhorou em 8% a partir da 4 para 6 semana, enquanto o grupo CON não houve 

melhora adicional. O grupo TA apresentou aumento significativo a partir da 4 semana 

quando comparado com o grupo TRV, observado no SA, tendo em vista que apenas o 

grupo TPA treinou potência e o TRV não. 

Ainda sobre a realização de TP no meio aquático, Arazi et al (2012) compararam os 

efeitos do TP realizado em terra e aquático em 18 jovens jogadores de basquete. Foram 

aleatoriamente divididos em treinamento de pliometria aquático (TA), treinamento 

pliométrico de terra (TSR) e grupo controle (CON). Os participantes foram submetidos 

a um programa de treinamento pliométrico de 8 semanas. Os jogadores realizaram teste 
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de agilidade e salto, antes e depois do treinamento. Foram observadas diferenças 

significativas entre o TPA e TSR para os testes de salto e agilidade. Ganhos 

significativamente maiores foram observados com relação a todas as medidas no TPA 

em comparação com o CON. O TSR só alcançou ganhos significativos no teste de salto 

vertical em quando relacionado com o CON. O programa de treinamento pliométrico de 

8 semanas com base aquática forneceu os mesmos ou mais benefícios para a habilidade 

de saltar e agilidade de jovens jogadores de basquete do que o programa de treinamento 

pliométrico baseado na terra de mesma duração. 

Vale ainda ressaltar a necessidade de mais trabalhos que avaliem os efeitos do TP em 

diferentes superfícies em atletas de esportes que utilizam tipos de piso específicos 

durante o evento competitivo (como quadra, grama ou areia). 

 

6 CONCLUSÃO 

O treinamento pliométrico realizado na areia mostrou-se sem diferenças significativas 

nos testes de saltos, quando comparado ao treinamento na superfície rígida. Os 

principais achados estão relacionados ao aproveitamento da energia elástica, um 

importante componente para a pliometria, que não é aproveitado nessa superfície, 

devido a alterações biomecânicas, que interferem no armazenamento da mesma, 

causada pela complacência desta superfície. Neste sentido, para uma aplicabilidade 

prática o TP não é recomendado na areia, quando o objetivo do treinamento é 

aperfeiçoar o CAE, sendo observadas melhoras apenas na força muscular concêntrica. 

Os efeitos do TP realizado na água mostraram-se semelhantes ao treinamento realizado 

em superfície rígida, sendo observado que para os testes de salto vertical, não há 

diferenças significativas entre as superfícies. Além disso, alguns autores relacionam este 

tipo de superfície com menor índice de lesão e dor muscular tornando-se relevante o uso 

deste método durante as fases pré-competitivas de atletas ou em situações de indivíduos 

com lesões. 
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