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1. Introdução 

Este documento tem por principal objetivo a divulgação do caso de sucesso 

adotado pelo Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército (IPCFEx), em 

conjunto com o Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), visando melhorar a 

capacitação física de oficiais e sargentos alunos do Curso de Operações na Selva 

(COS). Por meio deste protocolo de treinamento, buscou-se a redução da perda de 

força muscular observada no decorrer do curso e o aumento da segurança nas 

instruções. 

De fato, foi detectado, ainda em 2015, um grande decréscimo nos padrões de 

força muscular dos alunos durante a realização do primeiro COS (2015/1). Estes 

valores chegaram a mais de 50% de perda de força muscular de membros inferiores 

e de tração lombar. 

Por conta disto, o IPCFEx, em conjunto com o CIGS, realizou o projeto piloto da 

implementação do método de treinamento em suspensão com fitas inelásticas 

durante a realização do Curso de Operações na Selva – Categoria B, no primeiro 

semestre de 2015. 

Para desenvolver o protocolo de treinamento, com a devida autorização do 

Comandante do CIGS, o IPCFEx confeccionou um desenho experimental, ajustado 

de acordo com os ensinamentos e oportunidades de melhorias constantes no 

relatório do projeto piloto do estudo e levantados em reuniões com os instrutores do 

CIGS. Tudo com o intuito de analisar a Influência da realização de treinamento em 

suspensão, por meio da utilização da fita inelástica de marca TRX®, nos marcadores 

de força muscular durante a realização do COS (categorias B e C) do segundo 

semestre de 2015. 

Assim, os anexos A e B a este documento mostram o planejamento do 

treinamento em suspensão para 13 sessões de TRX® e os exercícios empregados, a 

fim de servir como sugestão para aqueles que desejam utilizar este método de 

treinamento como parte de sua preparação física. 

Desde já, cabe ressaltar que o relatório completo do estudo desenvolvido pelo 

IPCFEx está disponível no Portal de Doutrina do DECEx no endereço 

http://doutrina.ensino.eb.br/. 

 

 

 

http://doutrina.ensino.eb.br/
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2. Objetivos específicos do trabalho realizado junto ao CIGS  

      - Verificar a eficiência do plano de treinamento sugerido, comparando parâmetros 

de força muscular na preensão manual, tração escapular, tração lombar e nos 

membros inferiores, antes e após o término do COS; e 

      - Complementar os métodos de Treinamento Físico Militar (TFM) adotados no 

COS pelo método de treinamento em suspensão através da fita inelástica (TRX®). 

         

3. Aplicabilidade 

Em que pese o desenvolvimento do estudo com alunos do COS, o IPCFEx 

entende que este método é indicado, principalmente, para militares que precisam se 

exercitar durante atividades que exijam o confinamento, como contingentes 

embarcados, militares em missão individual de paz, tropas de selva em operações, 

tropas atuando em ações de GLO, acantonadas ou, ainda, que não dispõem de 

espaço para realizar o treinamento físico em segurança; para pessoal afastado da 

sede em missão ou viagem a serviço, além daqueles que desejam incrementar o 

seu treinamento físico em busca de melhor desempenho e saúde.  

Este método permite o trabalho de todos os grupos musculares, de forma 

aeróbica ou anaeróbica, com trabalho constante de Core (região central do corpo; 

i.e., abdominal e lombar), que proporciona o fortalecimento da musculatura 

estabilizadora do corpo, diminuindo a chance de desconfortos lombares e 

paravertebrais. 

Além disto, o ajuste da carga de trabalho se faz de forma fácil, por conta da 

utilização do próprio peso corporal de quem está treinando, alterando a inclinação do 

corpo em relação ao eixo de trabalho e permitindo a realização dos exercícios com 

grande amplitude articular. 

 

4. Protocolo sumário do estudo 

a. Sequência das ações: 

 Foram implementadas ações relativas ao planejamento do TFM durante o COS, 

visando solucionar os problemas expostos no relatório do projeto piloto: 

- Inclusão do treinamento com o TRX® (duas séries alternadas) no QTS do COS 

somente nas fases de vida na selva e técnica, substituindo o TFM até então aplicado 

(Ginástica Básica e corrida com calça e coturno). 
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- Aplicação dos testes de força antes do início do curso, ao final da fase técnica 

(permitiu a verificação do efeito do treinamento) e após a realização do curso 

(permitiu a comparação do efeito do destreinamento entre os grupos). 

- Realização da avaliação das medidas antropométricas nos três momentos acima 

citados. 

b. Condições de execução do treinamento com o TRX® 

Foram realizadas 13 sessões de TFM (em quatro semanas) com aplicação 

exclusiva do método de treinamento em suspensão com utilização de fitas 

inelásticas da marca TRX®, durante quatro semanas. 

Todas as sessões de treinamento com o TRX® tiveram a duração de 50 minutos e 

foram aplicadas por militares habilitados do IPCFEx.  

c. Desenho experimental utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Planejamento do treinamento (séries aplicadas) e descrição dos exercícios  

De acordo com o anexo A (séries) e anexo B (descrição dos exercícios) 

 

5. Resultados resumidos do estudo 

a.  Com relação à composição corporal, os alunos apresentaram uma redução 

significativa nos parâmetros antropométricos durante a realização do Curso. O 

4 semanas 
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percentual de gordura dos alunos, apresentou uma redução significativa tanto no 

término da fase técnica (média de 9,3%) como no término da fase de operações 

(média de 8,4%), comparativamente com os valores anteriores ao início do Curso 

(média de 10,6 %),  

b.  O componente que mede a robustez músculo-esquelética (Mesomorfia do 

Somatotipo) apresentou, quando comparado com os valores anteriores ao Curso 

(média de 5,04), um aumento significativo ao final da fase técnica (média de 5,25) e 

ao final da fase de operações (média de 5,15). Foi evidenciada uma pequena 

redução da fase técnica para a de operações. 

c.  Os valores dos testes de força de preensão manual na fase inicial (30,17±6,46 

kgf), fase técnica (33,68±6,82 kgf) e término (32,92±4,83 kgf) apontam ganho de 

força em relação ao início do COS. Ao término do COS, os valores não 

apresentaram redução significativa em relação à fase técnica.  

d.  Os alunos apresentaram força de tração escapular  (fase inicial - 25,00±5,13 

kgf; fase técnica - 25,90±4,89 kgf e término - 25,56±5,42 kgf) e força de tração 

lombar (fase inicial - 105,95±19,33 kgf; fase técnica - 100,98±19,50 kgf e término - 

101,90±17,99 kgf) semelhantes entre todas as fases 

e.  Por fim, o comportamento da força de membros inferiores (MMII) (fase inicial -  

125,28±21,44 kgf; fase técnica - 116,51±19,64 kgf e término - 115,15±22,88 kgf) 

apresentou um decréscimo significativo entre a fase inicial e as demais. No entanto, 

este decréscimo se mostrou muito menor do que o encontrado em estudos 

anteriores em que não se realizou o treinamento em suspensão com fitas 

inelásticas.  

 

6. Conclusão 

O método de treinamento em suspensão com a utilização de fitas inelásticas se 

mostrou bastante eficiente na busca pela adequada capacitação física durante o 

COS, minimizando a perda de força muscular durante as jornadas desgastantes 

seguidas, que caracterizam este tipo de curso operacional. 

A apresentação do protocolo de treinamento adotado visa, fundamentalmente, 

orientar de forma breve aqueles que desejam utilizar este método de treinamento 

durante seus planejamentos de TFM.   
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Entende-se que este método deva ser adotado sempre que o militar estiver em 

condições de treinamento que se caracterizam pela falta de espaço ou estrutura 

física para o desenvolvimento dos exercícios. 

O IPCFEx se coloca à disposição para qualquer esclarecimento por meio de suas 

Seções de Fisiologia do Exercício e de Biomecânica, nos telefones (21) 2586-2276 

ou (21)2586-2282. 

 

7. Anexos 

Anexo A: Séries de treinamento 

Anexo B: Descrição dos exercícios 



 

 

TREINAMENTO EM SUSPENSÃO COMO MÉTODO COMPLEMENTAR DE 

TFM PARA TROPAS EM GLO, DESTACADAS OU EM OPERAÇÕES EM 

AMBIENTES RESTRITOS 

 

ANEXO A - SÉRIES 

 

As séries 1 e 2 devem ser realizadas quatro vezes na semana, de 

maneira alternada. 

 

Série 1 

 

Exercícios Regulagem Obs 

Linha de Agachamento M  

Flexão de braços L  

Prancha MP 4x10seg 

Abdução do quadril MP  

Agachamento M  

Remada baixa, média e alta C  

Prancha lateral MP 3x10 seg  cada lado 

Flexão de joelhos MP  

Flexão Spider MP 8 cada perna 

 

 

 

 

  



Série 2 

 

Exercícios Regulagem Obs 

Elevação de quadril MP  

Extensão da coluna (acima da cabeça) M  

Afundo MP 10 cada perna 

Pico MP  

Arranco L  

Posterior da coxa - corredor MP  

Serra MP  

Rotação do tronco M  

Deltoide Y - T M  
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ANEXO B 

 
Descrição dos exercícios, constantes nas séries 1 e 2, utilizadas para a 
implantação do método de treinamento em suspensão através da fita 

inelástica (TRX
®
). 

 
 

Regulagem do comprimento da fita 

 
Para cada exercício o militar deverá ajustar o comprimento do TRX conforme descrito abaixo: 
 
Regulagem longa (L) - fita estendida ao máximo para que a parte inferior de cada apoio para os pés 
fique aproximadamente 7,5 cm do chão;  
 
Regulagem meia panturrilha (MP) - parte inferior de cada apoio para os pés fique no meio da 
panturrilha, aproximadamente 20 a 30 cm do chão; 
 
Regulagem média (M) - as tiras de ajustes deverão ficar no meio da fita principal; e 
 
Regulagem curta (C) - as tiras de ajustes deverão ficar na parte superior da fita principal. 

 
Sugestão de sobrecarga 

 
INICIANTE - Carga inicial: 30 segundos por exercício; 
 
INTERMEDIÁRIO – Carga inicial 45 segundos por exercício; e 
 
AVANÇADO – Carga inicial 60 segundos por exercício. 
 
Realizar o incremento de 5 segundos no tempo de execução dos exercícios a cada 4 semanas de 
treinamento. 
 

 
 



 

 
 

SÉRIE 1 
 

1. Linha de agachamento – Regulagem média 
 

 
 

2. Flexão de braços – Regulagem longa 
 

 
 

3. Prancha – Regulagem meia panturrilha 
 

 
 

4. Abdução do quadril – Regulagem meia panturrilha 
 

 
 

 



 
 

5. Agachamento – Regulagem média 
 

 
 

6. Remada baixa, média e alta – Regulagem curta 
 

 
 

7. Prancha lateral – Regulagem meia panturrilha 
 

 
 

8. Flexão de joelhos – Regulagem meia panturrilha 
 

 
 

9. Flexão spider – Regulagem meia panturrilha 
 

 



 

 
 

SÉRIE 2 
 

1. Elevação de quadril – Regulagem meia panturrilha 
 

 
 

2. Extensão da coluna (acima da cabeça) – Regulagem média 
 

 
 

3. Afundo – Regulagem meia panturrilha 
 

 
 

4. Pico – Regulagem meia panturrilha 
 

 
 

 



 
5. Arranco – Regulagem longa 

 

 
 

6. Posterior da coxa (corredor) – Regulagem meia panturrilha 
 

 
 

7. Serra – Regulagem meia panturrilha 
 

 
 

8. Rotação do tronco – Regulagem média 
 

 
 

9. Deltoide Y / T - Regulagem média 
 

 




