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SILVA, Alisson Macário Correia. Relação entre a força muscular e a massa magra de membros 

inferiores dos Soldados do 1º BPE. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação 

Física). Escola de Educação Física do Exército. Rio de Janeiro – RJ, 2020. 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A força muscular é um importante elemento da aptidão física, indispensável nas 

atividades diárias e na rotina militar. Ela auxilia na manutenção da capacidade funcional e da 

qualidade de vida, sendo determinante em ações militares que exigem um alto nível de aptidão 

física, contribuindo para que o indivíduo suporte os momentos de desgaste. Portanto, é importante 

encontrar medidas de composição corporal que são preditoras dessa valência, com o objetivo de 

melhor prever o desempenho físico. O objetivo deste trabalho foi verificar a relação entre a força 

muscular e a massa magra de membros inferiores de soldados do 1º BPE. MÉTODOS: A amostra 

foi constituída por 34 militares sem experiência em treinamento de força, faixa etária de 18 a 19 

anos, do 1º BPE, recreacionalmente treinados. A estatura foi aferida através de um estadiômetro. 

A massa corporal foi aferida através da balança de precisão digital (Filizola® - USA). Utilizou-se 

o DEXA para a medição da composição corporal. Para avaliar a força muscular foi utilizado o 

protocolo do teste de 1 repetição máxima, para agachamento na barra livre. Realizou-se o teste de 

correlação de Pearson para verificar o nível de correlação entre as variáveis, adotando-se 

correlação muito forte para 0,90 ≤ r ≤ 1,00; forte para 0,70 ≤ r ≤ 0,89; moderada para 0,40 ≤ r ≤ 

0,69; fraca para 0,20 ≤ r ≤ 0,39; e bem fraca para 0,00 ≤ r ≤ 0,19. RESULTADOS: Foi encontrada 

correlação significativa, positiva e de magnitude moderada entre a força muscular no teste de 1 

RM e a massa magra de membros inferiores (p = 0,030, r = 0,625). CONCLUSÃO: Verificou-se 

neste estudo que existe relação entre força muscular e massa magra, mas parece haver limitações 

quando se faz uso da massa magra de membros inferiores como preditora de força muscular em 

membros inferiores. 

 

       Palavras-Chave: aptidão física; militares; variáveis antropométricas. 

 

 



SILVA, Alisson Macário Correia. Relationship between muscular strength and lean mass of lower 

members of 1º BPE soldiers. Course Conclusion Paper (BS in Physical Education). Physical 

Education College of Brazilian Army. Rio de Janeiro - RJ, 2020. 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Muscular strength is an important element of physical fitness, indispensable 

in daily activities and military routine. It assists in the maintenance of functional capacity and 

quality of life, being decisive in military actions that require a high level of physical fitness, 

contributing to the individual to support moments of stress. Therefore, it is important to find body 

composition measures that are predictors of this valence, in order to better predict physical 

performance. The objective of this work was to verify the relationship between muscle strength 

and lean mass of lower members of soldiers from the 1st BPE. METHODS: The sample consisted 

of 34 military personnel with no experience in strength training, age group 18-19 years old, from 

the 1st BPE, recreationally trained. Height was measured using a stadiometer. Body mass was 

measured using a digital precision scale (Filizola® - USA). DEXA was used to measure body 

composition. To evaluate muscle strength, the protocol of the test of 1 maximum repetition was 

used, for free squat. Pearson's correlation test was performed to verify the level of correlation 

between variables, adopting a very strong correlation for 0.90 ≤ r ≤ 1.00; strong to 0.70 ≤ r ≤ 0.89; 

moderate to 0.40 ≤ r ≤ 0.69; weak to 0.20 ≤ r ≤ 0.39; and very weak for 0.00 ≤ r ≤ 0.19. RESULTS: 

A significant, positive and moderate correlation was found between muscle strength in the 1 RM 

test and the lean mass of lower members (p = 0.030, r = 0.625). CONCLUSION: It was found in 

this study that there is a relationship between muscle strength and lean mass, but there seems to be 

limitations when using lean mass of lower members as a predictor of muscle strength in lower 

limbs. 

 

Keywords: anthropometric variables; military; physical aptitude. 
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INTRODUÇÃO  

A força muscular pode ser definida como a capacidade do sistema neuromuscular de 

produzir tensão (1), fazendo um músculo ou grupamento muscular se contrair e transpor a 

resistência a qual foi submetido (2).  

O desenvolvimento da força muscular tem sido apontado como um importante requisito 

para a manutenção da saúde e da aptidão física (3). Ela é fundamental para executar tarefas 

cotidianas como andar, subir e descer escadas, e realizar rotinas de higiene pessoal. Baixos níveis 

de força reduzem a autonomia e a qualidade de vida (4). 

Manter os níveis de força muscular é imprescindível aos militares de qualquer idade ou 

situação operativa, pois traz benefícios como a prevenção de lesões e a capacidade de suportar 

cargas, que gera uma melhora postural nas missões diárias (2). Em atividades operacionais, como 

as desempenhadas por Batalhões de Polícia do Exército quando constituem Tropas de Choque, em 

que há possibilidade de travar contato físico com um elevado número de pessoas, empunhando 

equipamentos pesados e trajando uniformes que dificultam a mobilidade, também nota-se a 

importância dessa valência física (5). 

Alterações na força muscular podem ser explicadas pela ação de componentes neurais e 

morfológicos (6). A ação neural se relaciona à quantidade de unidades motoras recrutadas e à 

frequência com a qual elas são disparadas. Já a ação morfológica é caracterizada por mudanças no 

tamanho das fibras musculares, com o aumento ou diminuição da área de secção transversa e com 

a modificação de suas características (7). 

Existem evidências na literatura científica de que há correlação entre força muscular e 

massa magra (8,9). Esta relação é positiva, ou seja, quanto maior a quantidade de massa magra de 

um grupo muscular avaliado, melhor o desempenho em atividades que requerem o máximo de 

força. Souza et al. (8) encontraram forte correlação (r = 0,840, p ≤ 0,001) entre a quantidade de 

massa magra dos membros superiores e a força muscular medida pelo teste de 1 RM (uma 

repetição máxima) no supino reto, em homens praticantes de musculação. No estudo de Marques 

et al. (9) os autores encontraram correlação significativa entre massa magra e força muscular em 

homens destreinados através de testes 1 RM nos exercícios puxada pela frente (r = 0,538, p ≤ 

0,05), voador (r = 0,502, p ≤ 0,05) e tríceps pulley alto (r = 0,556, p ≤ 0,05). 

Em militares, Gonçalves et al. (10) encontraram forte correlação (r = 0,830, p ≤ 0,001) 

entre massa magra e força muscular em soldados do Exército Brasileiro através do somatório do 

pico de torque de testes isocinéticos. Apesar de ser considerado padrão ouro para medição de força 

muscular (11), o dinamômetro digital isocinético possui algumas limitações como: alto custo do 

equipamento, ausência de fabricantes nacionais e necessidade de espaço considerável de instalação 

(12). 
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Não foram encontrados estudos que verificassem a relação entre força muscular e massa 

magra de membros inferiores em militares jovens por meio do teste de 1 RM, recomendado pela 

American College of Sports Medicine para a avaliação da força muscular (13). Este teste tem por 

objetivo fazer o indivíduo deslocar o máximo de peso possível em apenas uma repetição (14). Ele 

tem sido bastante utilizado em ocasiões em que há necessidade de avaliar a força muscular, pois 

apresenta vantagens como: a possibilidade de aplicação em indivíduos com diferentes graus de 

familiarização com o treino, a fácil interpretação das informações obtidas e o baixo custo 

operacional (15).  

Como observado, a força muscular é extremamente importante para os militares em suas 

missões diárias, pois auxilia na manutenção da capacidade funcional e da qualidade de vida. Além 

disso, se faz necessária no campo operacional, em ações que exigem alto nível de aptidão física 

no desempenho das atribuições individuais, para que o militar possa se manter sob controle durante 

os momentos de maior desgaste físico (16). Desta forma, considerando a importância da força 

muscular para a as atividades militares e a lacuna científica apresentada, o estudo torna-se 

relevante para o Exército Brasileiro, por adicionar mais conhecimento em relação à massa magra 

como preditor da força muscular. 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi verificar a relação entre a força muscular e 

a massa magra de membros inferiores de soldados do 1º Batalhão de Polícia do Exército. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Tipologia da Pesquisa 

 Trata-se de uma pesquisa descritiva correlacional. A pesquisa foi descritiva no sentido de 

descrever a situação, identificar os problemas, justificar as condições, comparar e avaliar o que o 

estudo está desenvolvendo, visando aclarar essa situação para futuros planos e decisões; sendo 

correlacional para analisar as correlações entre os fatores, permitindo o estudo simultâneo de 

diversas variáveis e, assim, descobrir o grau de relacionamento existente e não apenas se o efeito 

esteve presente, o que seria uma questão de pesquisas experimentais (17). 

 

Universo 

 O universo do presente estudo foi o de militares do Exército Brasileiro. 

 

Amostra 

 A amostra do presente estudo caracteriza-se como intencional de conveniência, sendo não 

probabilística. Foi constituída por 34 homens saudáveis, faixa etária de 18 a 19 anos, integrantes 

do 1º Batalhão de Polícia do Exército, recreacionalmente treinados e sem experiência em 

treinamento de força, para que as diferenças encontradas nos valores do teste não se justificassem 

pela experiência prévia. Antes de iniciar os testes, todos foram informados sobre os objetivos do 

estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), que explica 

detalhadamente os procedimentos do teste ao qual foram submetidos e do estudo realizado. 

 

Critérios de Inclusão  

 Foram adotados, para todos os voluntários, os seguintes critérios de inclusão: a) ter 

respondido negativamente a todas as sentenças do questionário PAR-Q; b) ser militar do Exército 

Brasileiro; c) ter entre 18 e 19 anos; d) não ter experiência em treinamento de força; e) não ter 

sofrido algum tipo de lesão musculoesquelética pelo menos nos últimos seis meses. 

 

Critérios de Exclusão 

 Foram adotados, para todos os voluntários, os seguintes critérios de exclusão:  a) não ter 

conseguido executar completamente todos os protocolos de testes previstos, tanto no pré-teste 

quanto no pós-teste; b) não poder participar da intervenção por recomendações médicas; c) faltar 

a três sessões de testes; d) fazer uso de medicamentos e/ou suplementos que possam interferir nos 

resultados; e) aqueles que não assinarem o TCLE; f) ter hábito de tabagismo. 
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Ética na Pesquisa 

 O presente trabalho atende as normas para a realização de pesquisa em seres humanos, 

resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde de 12/12/2012. Todos os participantes do estudo 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice 1) elaborado de 

acordo com a declaração de Helsinque. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos do Hospital da Força Aérea do Galeão – HFAG (CAAE 

97841518.0.00005250). Após sua aprovação, o projeto entrou em fase de execução e além das 

aprovações legais, foi mantida a ética durante todo o processo, no que se refere ao atendimento e  

acompanhamento dos sujeitos da amostra, bem como ao sigilo e confidencialidade dos dados ao 

longo das coletas e após o tratamento dos dados para publicação. 

 

Procedimento de Coleta de Dados 

 Os procedimentos de coleta de dados foram realizados em três visitas. Na visita 1 (V1), 

realizada no laboratório de biomecânica do Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército 

(IPCFEx), foi feita uma explanação sobre os objetivos e procedimentos de pesquisa, medidas 

antropométricas, preenchimento do TCLE e do questionário PAR-Q. Na visita 2 (V2), realizada 

no 1º BPE, foi feito o teste de 1 RM (agachamento na barra livre). Na visita 3 (V3), realizada no 

1º BPE, 48 horas após o teste, foi realizado o re-teste. Entre V1  e V2 foram realizadas quatro 

sessões de familiarização ao teste. 

 

Testes 

Massa corporal 

A medida de massa corporal foi aferida utilizando uma balança de precisão digital 

(Filizola® - USA), com precisão de 100 gramas e escala variando de 0 a 150 Kg (10). O avaliado 

ficou de pé, no centro da plataforma da balança, com os pés afastados lateralmente, o corpo ereto 

e mantendo o olhar em um ponto fixo (Plano de Frankfurt). Os voluntários realizaram a medida 

usando o mínimo de roupa e esvaziaram a bexiga uma hora antes da mensuração, que foi feita pela 

manhã antes de qualquer refeição ou bebida. 

 

Estatura 

 A estatura foi aferida utilizando um estadiômetro (Sanny® - Brasil), com precisão de 1 

mm, montado na parede. Os voluntários ficaram descalços e tiraram o chapéu, caso estivessem 

usando, e adotaram a postura ereta com os pés planos na plataforma e com os calcanhares 

próximos. Os calcanhares, a região média do corpo e as partes corporais superiores foram 
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encostadas na parede. Além da posição ortostática, a cabeça estava orientada segundo o plano de 

Frankfurt (10). 

 

Massa Magra 

 Para a medida da massa magra de membros inferiores foi utilizado o equipamento DEXA 

(absormetria radiológica de dupla energia) da marca LUNAR, modelo DPX-IQ (software 4.7e) 

(10). 

 

Teste de Uma Repetição Máxima (1 RM) 

 O protocolo de teste de 1 RM foi previamente descrito por Simão et al. (18) . Os testes 

foram realizados em dois dias não consecutivos, no exercício agachamento na barra livre. O 

protocolo aplicado foi o mesmo em ambos os dias. 

 Os militares voluntários foram orientados a não realizar exercícios físicos 48 horas antes 

da execução do primeiro dia de protocolo nem entre o primeiro e o segundo dia, de modo a não 

interferir nos resultados de confiabilidade teste e re-teste. Também foi recomendado que eles se 

apresentassem hidratados e tendo ingerido alimentos ao menos duas horas antes dos testes. Os 

protocolos foram realizados no mesmo horário para que possíveis influências do ciclo circadiano 

fossem evitadas. 

 Para minimizar possíveis problemas durante a execução dos testes, foram adotados os 

seguintes procedimentos: a) todos os voluntários receberam instruções sobre a técnica correta para 

a execução do exercício antes do início do teste; b) a técnica do exercício foi constantemente 

monitorada, durante a execução, e corrigida quando houve necessidade; c) todos os voluntários 

receberam encorajamento verbal durante o teste, com o objetivo de que atingissem o rendimento 

máximo. 

 Inicialmente foi feito um aquecimento, com adaptação ao movimento de agachamento 

livre, utilizando apenas o peso da barra. Foram executadas duas séries de 10 repetições, com um 

intervalo de dois minutos entre as séries. 

 Durante a execução do teste propriamente dito, cada sujeito teve um máximo de cinco 

tentativas, com intervalos de dois a cinco minutos entre cada série.  

 O movimento se iniciou com os voluntários de pé, com a barra sobre os ombros, marcando 

o início da fase excêntrica do agachamento. O término da fase excêntrica, e o início da concêntrica, 

era caracterizado quando se atingia a angulação de aproximadamente 90 graus na articulação do 

joelho. Nenhuma pausa foi permitida entre as fases. A repetição foi considerada válida se o 

movimento foi contínuo, completo e executado com a técnica correta. 
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 O valor de 1 RM, em quilogramas, considerado para cada indivíduo, foi o que correspondeu 

à carga de resistência mais pesada alcançada na maior tentativa válida, anterior à falha concêntrica, 

em qualquer um dos dois dias de teste. O valor encontrado foi considerado para caracterizar a força 

muscular. 

  

Análise Estatística 

Os dados foram digitados e analisados no programa SPSS, versão 21. Inicialmente foi 

realizada a análise descritiva das variáveis (idade, massa corporal total, estatura, força obtida no 

teste de 1 RM e massa magra de membros inferiores), com medidas de tendência central e 

dispersão. Posteriormente, foi feita a análise estatística através do teste de normalidade de Shapiro 

Wilk. O nível de correlação entre a força obtida no teste de 1 RM e a massa magra de membros 

inferiores foi averiguado pelo coeficiente de Pearson (teste paramétrico). O parâmetro de análise 

considerado foi: correlação muito forte para 0,90 ≤ r ≤ 1,00; forte para 0,70 ≤ r ≤ 0,89; moderada 

para 0,40 ≤ r ≤ 0,69; fraca para 0,20 ≤ r ≤ 0,39; e bem fraca para 0,00 ≤ r ≤ 0,19 (19). O nível de 

significância estatística adotado foi de 95% (α = 0,05). 
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RESULTADOS 

 Os dados descritivos dos voluntários estão apresentados na Tabela 1, em média e desvio 

padrão.  

Tabela 1 – Dados descritivos. 

 Variáveis 
 

Média ± DP 
 

 Idade  19,5 ± 0,52  

 MCT (kg)  78,99 ± 11,41  

 Estatura (cm)  179,37 ± 5,11  

Legenda: MCT = massa corporal total. 

 Conforme consta na Tabela 2, que apresenta valores médios e de desvio padrão das 

variáveis analisadas neste estudo, a média para a força muscular obtida no teste de 1 RM (F1RM) 

foi de 91,7 ± 15,4 kg, e para massa magra de membros inferiores (MMII) foi de 21,3 ± 2,8 kg. Há 

também informações sobre os intervalos de confiança (IC) e os coeficientes de variação (CV). 

Tabela 2 – Resultados da Força de 1 RM e massa magra de membros inferiores. 

Variáveis Média ± DP Mín - Máx IC CV (%) 

F1RM (kg) 91,7 ± 15,4 60,0 – 124,0 81,9 – 101,4 16,8 

MMII (kg) 21,3 ± 2,8 17,2 – 27,1 19,6 – 23,2 13,5 

Legenda: MMII = F1RM = força muscular obtida no teste de 1 RM; MMII = massa magra de membros inferiores; DP 

= desvio padrão; IC = intervalo de confiança; CV = coeficiente de variação. 

O teste de Shapiro-Wilk encontrou aderência à normalidade em relação às variáveis 

estudadas (p > 0,05). Por meio da correlação linear de Pearson, foram encontrados valores 

significativos na correlação da F1RM com a MMII (p = 0,030). Os dados podem ser verificados 

na Tabela 3. 

Tabela 3 – Correlação entre a Força de 1 RM e a massa magra de membros inferiores. 

Variáveis MMII (kg) 

F1RM (kg)  

r 0,625* 

p 0,030 

Legenda: F1RM = força muscular obtida no teste de 1 RM; MMII = massa magra de membros inferiores. *p < 0,05. 

Ao observar o diagrama de dispersão linear entre as variáveis, pode-se verificar de forma 

mais clara o resultado apresentado, percebendo a linearidade e os valores circundantes, que 

auxiliam na avaliação da dispersão. Observa-se a correlação entre a F1RM e a MMII na Figura 1. 
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Figura 1 – Diagrama de dispersão linear com p < 0,05. 

Legenda: F1RM = força obtida no teste de 1RM; MMII = massa magra de membros inferiores. 
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DISCUSSÃO 

Este estudo teve o objetivo de verificar a relação entre a força muscular e a massa magra 

de membros inferiores de soldados do 1º BPE. O principal achado foi a correlação moderada entre 

a F1RM e a MMII (r = 0,625). 

A massa corporal total (MCT), tem sido utilizada em modelos de predição ou como forma 

de correção da força muscular em diversos estudos (20,21,22). Apesar disso a literatura indica que 

há correlação maior da MCT com a massa magra corporal (MMC) (23,24). 

Materko et al. (25), através de medidas de força dinâmica, encontraram correlação 

moderada entre o teste de 1 RM no desenvolvimento na máquina com a massa magra (r = 0,557), 

corroborando com os achados deste estudo. 

Gonçalves et al. (10) encontraram forte correlação (r = 0,830, p ≤ 0,001) entre massa magra 

corporal e força muscular total em soldados do Exército Brasileiro. Os resultados diferiram das 

conclusões do presente estudo no que diz respeito à magnitude da correlação entre as variáveis, 

provavelmente, por conta da diferença entre os protocolos escolhidos para a avaliação da força 

muscular. Gonçalves et al. utilizaram o somatório do pico de torque de testes isocinéticos, e o 

presente estudo utilizou o teste de 1 RM no agachamento livre. 

Corroborando os achados deste estudo, Winwood et al. (26) encontraram correlação 

moderada entre a força e a massa magra no supino (r = 0,570) e no agachamento (r = 0,530), 

através da análise de variáveis antropométricas e força muscular por meio do teste de 1RM em 

atletas semiprofissionais de rúgbi. 

Em outro estudo, Souza et al. (8), encontraram correlação forte (r = 0,840) entre a massa 

magra dos membros superiores e a força muscular obtida através do teste de 1 RM no supino reto 

em homens praticantes de musculação. A utilização deste protocolo, que difere do presente estudo 

por avaliar a força em membros superiores, pode explicar a diferença encontrada na magnitude da 

correlação. 

Uma explicação possível para as correlações encontradas, sendo elas fortes ou moderadas, 

é que a ativação das unidades motoras e a mudança do tamanho do músculo são fatores que 

influenciam a força muscular (27). 

A amostra foi feita com jovens soldados do sexo masculino e fisicamente ativos, em uma 

Organização Militar de Polícia do Exército. É necessário ter cautela em extrapolar as conclusões 

obtidas neste estudo para o universo de militares do Exército Brasileiro com outras características 

físicas e sociais. 

Faz-se necessário, inclusive, aumentar o número amostral para chegar a conclusões mais 

significativas a respeito da relação entre força muscular e massa magra. 
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No entanto, apesar das limitações, o presente estudo é importante por adicionar mais 

conhecimento em relação à massa magra como preditor da força muscular, através de uma 

abordagem metodológica adequada, tendo sido utilizado o teste de 1 RM, recomendado pela 

American College of Sports Medicine para a avaliação da força muscular, e o equipamento DEXA, 

padrão ouro para a avaliação de medidas antropométricas. 
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CONCLUSÃO 

Conclui-se que existe relação entre a F1RM e a MMII significativa, de magnitude 

moderada (p = 0,030, r = 0,625), através dos resultados de força obtidos pelo teste de 1 RM no 

agachamento livre, e de massa magra medidos com a utilização do equipamento DEXA em 

soldados do 1º BPE. 

 Porém, apesar da relação encontrada e considerando a magnitude moderada entre as 

variáveis, parece haver limitações quando se faz uso da massa magra de membros inferiores como 

preditora de força muscular. 

Sendo assim, concluímos que o Exército Brasileiro e profissionais da área da saúde podem 

se beneficiar dos resultados deste estudo pela possibilidade de estimar a força muscular não apenas 

a partir de uma simples característica morfológica, mas através de medidas antropométricas e de 

composição corporal em modelos de predição de força muscular. 
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ANEXO – Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q) 

Este questionário tem o objetivo de identificar a necessidade de avaliação por um médico 

antes do início da atividade física. Caso você responda “SIM” a uma ou mais perguntas, converse 

com seu médico ANTES de aumentar seu nível atual de atividade física. Mencione este 

questionário e as perguntas às quais você respondeu “SIM”. Por favor, assinale “SIM” ou “NÃO” 

às seguintes perguntas:  

 

1. Algum médico já disse que você possui algum problema de coração e que só deveria realizar 

atividade física supervisionado por profissionais de saúde?  

 Sim   Não  

 

2. Você sente dores no peito quando pratica atividade física?  

 Sim   Não  

 

3. No último mês, você sentiu dores no peito quando praticou atividade física?  

 Sim   Não  

 

4. Você apresenta desequilíbrio devido à tontura e/ ou perda de consciência?  

 Sim   Não  

 

5. Você possui algum problema ósseo ou articular que poderia ser piorado pela prática de atividade 

física?  

 Sim   Não  

 

6. Você toma atualmente algum medicamento para pressão arterial e/ou problema de coração?  

 Sim   Não  

 

7. Você sabe de alguma outra razão pela qual você não deve praticar atividade física?  

 Sim   Não  

 

Nome completo: __________________________________________________ Idade: ________ 

Data: ________________   Assinatura: ______________________________________________ 

 

Se você respondeu “SIM” a uma ou mais perguntas, leia e assine o “Termo de 

Responsabilidade para Prática de Atividade Física”. 
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Termo de Responsabilidade para Prática de Atividade Física 

 

Estou ciente de que é recomendável conversar com um médico antes de aumentar meu 

nível atual de atividade física, por ter respondido “SIM” a uma ou mais perguntas do “Questionário 

de Prontidão para Atividade Física” (PAR-Q). Assumo plena responsabilidade por qualquer 

atividade física praticada sem o atendimento a essa recomendação. 

 

Nome completo: _____________________________________________________________  

Data: ________________ Assinatura: ____________________________________________ 
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APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DECEx – CCFEx 

Escola de Educação Física do Exército 

(C Mil Edc Fis / 1922) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

             O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “relação 

entre a força muscular e a massa magra dos soldados do 1ºBPE”.  Nesta pesquisa pretendemos 

avaliar as medidas de massa corporal, estatura e massa magra, além de realizar o teste de 1 RM 

(uma repetição máxima) em 2 dias não consecutivos para agachamento na barra livre. 

O intuito do estudo é verificar o grau de relacionamento existente entre força muscular e 

massa magra. Para esta pesquisa adotaremos alguns procedimentos, tais são eles: coleta dos dados 

dos voluntários pré-teste e pós-teste, a fim de comparação posterior. 

Os testes serão aplicados da seguinte forma: inicialmente será feito um aquecimento, com 

duas séries de dez repetições e intervalo de dois minutos entre as séries, utilizando apenas o peso 

da barra, para promover uma adaptação ao movimento de agachamento na barra livre. Depois se 

iniciará o teste propriamente dito, em que cada indivíduo terá um máximo de cinco tentativas para 

alcançar a carga de resistência mais pesada. Entre as tentativas haverá um intervalo de dois a cinco 

minutos. O valor da carga de resistência mais alto alcançado pelo voluntário em qualquer dos dois 

dias, em um movimento contínuo, completo e com execução da técnica correta, será considerado 

o valor de 1 RM atingido, que será utilizado para avaliar a força muscular dos membros inferiores. 

 O Sr. (a) receberá instruções sobre a técnica correta para a execução do exercício, sendo 

ele monitorado no decorrer dos testes e corrigido se houver necessidade. 

Para participar deste estudo o Sr. (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. Terá o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e 

estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou 

interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo 

pesquisador, que tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não serão liberados sem a sua permissão. 

O (A) Sr. (a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será 

arquivada pelo pesquisador responsável, na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx) e a 

outra será fornecida ao Sr. (a). Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados 

com o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão 

destruídos.  

Eu, _____________________________________________, portador do documento de 

identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos da pesquisa “relação entre a 

força muscular e a massa magra dos soldados do 1ºBPE” de maneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar 

minha decisão de participar se assim o desejar.  
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Declaro que concordo em participar. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre 

e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.  

Rio de Janeiro, _________ de __________________________ de 2020.  

 

 

_______________________________________________________________ 

Nome Assinatura participante / Data: 

 

 

_______________________________________________________________ 

Nome                                   Assinatura pesquisador 

Data  

 

 

_______________________________________________________________ 

Nome                                   Assinatura testemunha 

Data  

 

 

Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá 

consultar:   

CEP - COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS  

Local: R. CEZAR ZAMA n° 185, LINS DE VASCONCELOS  

CEP: 20725-090 - RIO DE JANEIRO - RJ  

Fone: (21) 2599-5599  

E-mail: cep@hnmd.mar.mil.br 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: ALISSON MACÁRIO CORREIA SILVA 

ENDEREÇO: RUA EDMUNDO MARCH, 02, APTO 201, NITERÓI - RJ 

CEP 24210-330 – NITERÓI - RJ  

Fone: (21) 9 9886-6782   

E-mail: alissonmcs82@gmail.com 
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APÊNDICE 2 – Termo de Cessão de Direitos sobre Trabalho Científico 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE TRABALHO CIENTÍFICO 

 

Título do trabalho científico: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Nome completo do autor: 

_____________________________________________________________________________

1. Este trabalho, nos termos da legislação que resguarda os direitos autorais, é considerado de 

minha propriedade. 

2. Autorizo a Escola de Educação Física do Exército a utilizar meu trabalho para uso específico 

no aperfeiçoamento e evolução da Força Terrestre, bem como a divulgá-lo por meio de publicação 

em revista técnica do Exército ou outro veículo de comunicação. 

3. A Escola de Educação Física do Exército poderá fornecer cópia do trabalho mediante 

ressarcimento das despesas de postagem e reprodução. Caso seja de natureza sigilosa, a cópia 

somente deverá ser fornecida se o pedido for encaminhado por meio de organização militar, 

fazendo-se necessária a anotação do destino no Livro de Registro existente na Biblioteca. 

4. É permitida a transcrição parcial de trechos do trabalho para comentários e citações, desde que 

sejam transcritos os dados bibliográficos dos mesmos, de acordo com a legislação sobre direitos 

autorais. 

5. A divulgação do trabalho, em outros meios não pertencentes ao Exército, somente poderá ser 

feita com a autorização do autor ou da direção de ensino da Escola de Educação Física do Exército. 

Rio de Janeiro,______de________________de 2020. 

 

 

ALISSON MACÁRIO CORREIA SILVA – 1º Ten 
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APÊNDICE 3 – Termo de Autorização para Publicação de Trabalho de Conclusão de 

Curso na Biblioteca Digital 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO NA BIBLIOTECA DIGITAL DE TRABALHOS 

CIENTÍFICOS 

 

 Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Escola de Educação 

Física do Exército a disponibilizar através do site www.esefex.ensino.eb.br/, sem ressarcimento 

dos direitos autorais, de acordo com a Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, Lei de Direito 

Autoral, o texto integral da obra abaixo citada, conforme permissões assinaladas, para fins de 

leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir 

desta data. 

1. Identificação do Trabalho de Conclusão de Curso 

Título do TCC: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Nome completo do autor: 

_____________________________________________________________________________ 

Idt: _________________ CPF: __________________ e-mail: ___________________________ 

Autoriza disponibilizar e-mail na Base de Dados de Trabalhos de Conclusão de Curso da 

Biblioteca Digital de Trabalhos Científicos:            (    ) SIM         (    ) NÃO  

 

Orientador: 

_____________________________________________________________________________ 

Idt: _________________ CPF: __________________ e-mail: ___________________________ 

 

 

Membro da banca: 

_____________________________________________________________________________ 

Membro da banca: 

_____________________________________________________________________________ 

Membro da banca: 

_____________________________________________________________________________ 
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Data de apresentação:___/___/______ Titulação: ______________________________ 

Área de conhecimento: ___________________________________________________ 

Palavras-chave: ___________________________ - ____________________________ 

___________________________ - ____________________________ 

 

 

Rio de Janeiro, ______ de ________________ de 2020. 

 

 

ALISSON MACÁRIO CORREIA SILVA – 1º Ten 

 

 


