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1 Introdução  

No que diz respeito ao treinamento de basquete, a pliometria tem se destacado no 

desenvolvimento de habilidades específicas (SANTOS; JANEIRA, 2011), e se caracteriza como uma 

série repetida do ciclo alongamento-encurtamento (KOBAL et al., 2017).  

Apesar das vantagens da pliometria, a dinâmica dos exercícios pliométricos (EP) pode causar 

lesões, devido à força de reação do solo (FRS) elevada durante a aterrissagem, que pode exceder 

muito a massa corporal dos indivíduos (CROWTHWE et al., 2018). Essas forças podem resultar em 

dor muscular, sobrecarga ligamentar e lesões musculoesqueléticas, em particular as lesões ligamento 

cruzado anterior (DUFEK; BATES, 1991; HEWETT et al., 1996).  

Porém, EP em superfícies flexíveis, como em um mini trampolim, parecem reduzir 

potencialmente a carga mecânica no sistema muscular (ARABATZI et al., 2018).  

Pesquisas anteriores sugeriram que o salto em um mini trampolim é acompanhado por uma 

ação reduzida de agachamento, facilita a velocidade de movimento (SAETERBAKKENN; 

FIMLAND, 2013) e a propriocepção (ARABATZI et al., 2018), diminuindo o risco de lesões e 

melhorando a mecânica do movimento.  

Supõe-se que realizar treinamento pliométrico (TP) em mini trampolins pode diminuir o risco 

de lesões, bem como a FRS, de acordo com o exposto na revisão de literatura. Portanto, o objetivo 

deste estudo é verificar o efeito de um TP (convencional vs mini trampolim) de seis semanas na FRS 

em atletas de basquetebol.  

 

2 Material e Métodos 

Foram selecionados 30 atletas de basquetebol do sexo masculino de categorias de base, 

semiprofissionais, de 17 a 21 anos (Quadro 1), que foram divididos aleatoriamente em 3 grupos: 

grupo TP no solo (TPS), TP no mini trampolim (TPMT) e controle (GC). Os atletas deveriam praticar 

basquetebol a pelo menos 2 anos e não realizar TP específico. Os dados foram coletados no 
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Laboratório de Biomecânica do Instituto de Biociências da Unesp de Rio Claro, SP, Brasil. Todos os 

c 

 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e passaram pela 

familiarização do teste e treino. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

universidade. 

 

Quadro 1 - Dados antropométricos (média e desvio padrão) dos atletas 

de basquete 
Grupo* Idade 

(anos) 
Peso 
(Kg) 

Altura 
(m) 

IMC 
(massa/altura2) 

TPMT 19,30 ± 1,02 87,68 ± 11,95 1,96 ± 0,08 22,27 ± 2,49 
TPS 18,66 ± 0,50 83,77 ± 11,70 1,92 ± 0,09 22,55 ± 3,60 
GC 18,80 ± 1,87 81,90 ± 12,36 1,86 ± 0,10 23,10 ± 1,85 

*Grupo: TPMT (Treinamento Pliométrico no Mini Trampolim), TPS (Treinamento 
Pliométrico no Solo), GC (Grupo Controle). 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

O experimento foi caracterizado em 3 fases, sendo avaliação de FRS; TP seja no solo ou no 

mini trampolim durante 6 semanas, 3 vezes por semana; e reavaliação da FRS pós 6 semanas. O GC 

realizou avaliação, manteve suas atividades durante 6 semanas, e foram reavaliados. O TP de 6 

semanas foi progressivo e modificado cada semana. Este treino foi adaptado seguindo o proposto por 

Chimera et al. (2004). 

Para avaliações de FRS, foram realizados 2 saltos single leg drop landing (FUJII; SATO; 

TAKAHIRA, 2012), aterrissando com o membro dominante, sobre uma plataforma de força OR6-6, 

(AMTI®). Para aquisição e tratamento dos parâmetros de FRS foi utilizado o próprio software 

Bioanalysis da plataforma de força.  

 

3 Resultados e Discussão 

Em relação à FRS do single leg drop landing do membro dominante, pôde-se observar diferença 

estatística no TPS, entre os tempos pré e pós (p=0,029), notando uma diminuição da FRS em 20,76%, 

após 6 semanas (Figura 1). 
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Figura 1 - Dados da FRS (N) do teste single leg drop landing do membro dominante 

 
(N): Newton; *: diferença estatística entre pré e pós do grupo TPS (p<0.05).  
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Nossos resultados corroboram estudos anteriores (BOUTERAA et al., 2018; ZEMKOVÁ; 

HAMAR, 2010) que mostraram a redução da FRS no drop landing. Embora os indivíduos deste 

estudo estejam familiarizados com a tarefa, a técnica adequada pode reduzir a FRS em até 20%, 

possivelmente devido a pré-ativação muscular antes do contato com o solo (BALL; SCURR, 2009). 

Jeffreys et al. (2017) propõem que, à medida que a frequência de saltos aumenta, adaptações no CAE 

acontecem e o deslocamento do centro de massa diminui, consequentemente, a FRS. Por outro lado, 

valores de FRS mais altos no TPMT podem ser atribuídos à exigência de minimizar a flexão do joelho 

durante a aterrissagem do salto, e a facilitação da realização do salto pela superfície flexível 

(CROWTHER et al., 2007; BALL; STOCK; SCURR, 2010).  

 

4 Conclusão  

O grupo que treinou no solo, apresentou melhoras na FRS após 6 semanas de TP. 
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