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Nossa sociedade caminha, cada vez mais, para o sobrepeso e obesidade. Independente da motivação, muitos
buscam diversas estratégias para reduzir gordura corporal, desde exercícios e dietas, até suplementos e
medicamentos. Perceptivelmente, parece haver falhas nas estratégias, visto que as estatísticas de obesidade e
sobrepeso são cada vez maiores (WHO, 1997). Uma boa explicação para esse fato, além da falta de sustentabilidade
da grande maioria das estratégias, é a inadequação delas.

Exercícios aeróbios e gordura
A estratégia mais comum para tentar a perda de gordura por meio de exercícios tem sido o uso dos aeróbios.
Estes são caracterizados por apresentar intensidade leve a moderada, onde possam ocorrer por longa duração. A
explicação para o uso desses exercícios é a quantidade de energia gasta e de onde vem sua fonte principal. Realmente
é um fato: eles demandam um gasto elevado de calorias e boa parte dessa energia é gerada através do uso de
gorduras. Tais modalidades costumam ser recomendadas por professores, médicos e até órgãos importantes de
saúde, porém, o resultado não tem sido favorável, visto que nenhum dado epidemiológico tem mudado. Partindo desse
pressuposto, pesquisadores buscam há muitos anos descobrir qual é a intensidade e tempo ideal para a execução de
aeróbios e deste modo determinar qual a melhor faixa de esforço para seu uso, também conhecida como zona de
queima de gordura ou fatmax. Nesse ponto, há maior eficácia no gasto de gordura em relação ao gasto de calorias,
lembrando que quanto menos intenso é o exercício, menos calorias são gastas, porém, com maior percentual advindo
da gordura. Quanto mais intenso, mais carboidratos e proteínas são utilizados, porém, com maior gasto de calorias. O
estudo de Romijn (1993), mostrou que próximo a 65% da capacidade máxima de esforço aeróbio (VO2máx) seria o
melhor quociente entre gasto de energia e gasto de gordura. Outra pesquisa mostrou que isso é variável em relação
ao sexo e nível de treinamento (VENABLES, 2005). Sabe-se também que quanto maior a duração do exercício, maior
será a participação das gorduras no fornecimento de energia (VAN LOON et al.,2001).
Todavia, estudos onde pessoas são acompanhadas por certo período de tempo (longitudinais) não verificam
real efeito dos exercícios aeróbios para promover perda de gordura, quando executados na zona alvo de queima de
gordura, progredindo tempo e intensidade (JAKICIK et al.,1999), feitos de forma contínua ou dividindo a sessão em
várias vezes ao dia (SCHMIDT, et al. 2001), sem falar que não parecem potencializar a perda de gordura induzida por
dietas restritivas (BALLOR et al. 1990). O mesmo fracasso também é percebido quando são induzidos altíssimos gastos
calóricos (ROSS e JANSEN, 2001).

A comprovação da ineficácia dos aeróbios em promover emagrecimento é atestada por gigantesca metaanálise (estudo onde se analisa estatisticamente um grande volume de publicações relativas a um tema). Garrow e
Summerbell (1995), ao analisarem 27 anos de ciência, mostraram que exercícios aeróbios são capazes de promover
perda em torno de 3kg de peso corporal em 30 semanas (7 meses), o que é muito pouco para obesos, e isso é ainda
menor em mulheres. Em 1997, Miller e seus colaboradores analisaram nada menos que 493 trabalhos, que foram
quase todos os trabalhos publicados em 25 anos sobre perda de gordura e exercícios aeróbios e dietas, concluindo
que o exercício aeróbio é insignificante no emagrecimento (tabela abaixo).

Estudo - Miller et al., 1997

Dieta

Aeróbios

Dieta+ aeróbios

Perda de peso em 21 semanas - média

6,8 kg

2,9 kg

7,1 kg

Há trabalhos demonstrando que aeróbios também não melhoram resultados de dietas e não auxiliam na
manutenção do peso perdido (CURIONI et al., 2005). Tais trabalhos influenciaram no posicionamento National Institute
of Health (1998), um dos órgãos de saúde mais importantes do mundo, onde relatam a prática de exercícios aeróbios
como estratégia inefetiva para combate a obesidade e sobrepeso.

Concluindo: Apesar do gasto calórico e gasto de gordura em exercício, desde 1997 é totalmente comprovada a
ineficácia dos exercícios aeróbios para a perda de gordura. Infelizmente, continua-se acreditando nesse mito. E pior,
profissionais continuam desatualizados (e muito), colocando em risco o resultado e a saúde de seus alunos. Isso inclui
médicos, nutricionistas, treinadores e outros, ao aconselhar modalidades de exercício de modo equivocado.

Mecanismo 1: Gasto energético de repouso ou Taxa metabólica de repouso (TMR)
Indivíduos ex-obesos possuem menor gasto de energia em repouso, o que dificulta a manutenção do peso
perdido (ASTRUPP, et al, 1999). Independente de isso ser um fator genético ou adaptado, não é consensual sobre o
efeito dos aeróbios na TMR. Há trabalhos que mostram que o exercício aeróbio pode aumentar de modo discreto a
TMR (BALLOR e POEHLMAN, 1992; SJODIN, et al., 1996). Porém, a prática prolongada e sistemática de aeróbios é
capaz de reduzir o gasto energético em repouso e em exercício, como visto em vários trabalhos que provam que atletas
de endurance apresentam menor gasto de energia que sedentários, corrigido pela massa magra (ROY et al., 1998;
SCHRAUWEN e HESSELINK, 2003). Sabe-se que a termogênese induzida pelo alimento (gasto de energia para
metabolizar alimentos) é menor em praticantes de exercícios aeróbios (LE BLANC, 1984). É fato também, que a prática
de exercícios aeróbios é capaz de reduzir taxas de hormônios importantes para o gasto de energia e queima de gordura
(lipólise e beta-oxidação) como T3 e T4 (hormônios tireoidianos) e de noradrenalina (ou norepinefrina) (ANTUNES et
al., 2005).

Concluindo: Fica claro que o impacto do exercício aeróbio no gasto de energia é negativo, induzindo a queda do
metabolismo e da capacidade de perda de gordura.

Mecanismo 2: Metabolismo do gasto gorduras e carboidratos
Para uma boa compreensão desses mecanismos é importante entender a função de algumas enzimas e vias
bioquímicas.



CS  Citrato-Sintase: enzima que regula a entrada de substrato energético (combustível) no ciclo de Krebs,
para formar coenzimas utilizadas na fosforilação oxidativa (metabolismo aeróbio)



HADH  3-Hidroxiacil-CoA-desidrogenase: enzima ponto de controle da oxidação de gorduras.



HK  Hexocinase: Enzima que aprisiona a glicose dentro da célula. Primeira enzima do metabolismo dos
carboidratos.



PFK-1  Fosfotrutocinase-1: Enzima ponto de controle do gasto da glicose e reguladora do metabolismo
anaeróbio.

Há algum tempo, sabemos que existe correlação entre trabalhos de enzimas (PFK-1) do metabolismo glicolítico
anaeróbio - uso de glicose para fornecimento de energia, ex: exercícios intensos -, enzimas relativas ao metabolismo
energético (CS) e do gasto de gorduras (HADH). É fato que baixos níveis de CS estão relacionados com resistência à
insulina - metabolismo inefetivo dos carboidratos - (ZURLO et al., 1994), enquanto altos níveis de CS estão
relacionados com alto gasto energético (DOUCET, 2003). Outro fator importante a ser considerado é que o
emagrecimento através de dieta induz quedas nas taxas de PFK-1, CS e HADH, o que explica dietas funcionarem no
início e perderem efetividade com o tempo.
Nesse sentido, aplicar treinamentos que priorizem o uso da via energética anaeróbia, visando aumentar a
expressão de PFK-1 parece ser uma boa estratégia para manter os níveis de CS e HADH.
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Esses trabalhos mostraram que treinamentos anaeróbios intensos (sprints), como já era esperado, foram
capazes de aumentar o metabolismo dos carboidratos, e também comprovaram que treinos que priorizem essa via
metabólica são capazes de aumentar a capacidade de gastar energia (CS), a capacidade de gastar gordura (HADH)
e, principalmente, induzindo perda real de gordura corporal e ganho de massa muscular, o que aumenta a segurança
do treinamento, mesmo com gasto calórico bem inferior aos exercícios aeróbios (TREMBLAY et al., 1994). E isso
corrobora estudos investigativos que mostram que pessoas que se exercitam em alta intensidade possuem menos
gordura. (TREMBLAY et a., 1990; YOSHIOKA et al., 2001). Além de promover melhoras metabólicas, também são bem
tolerados por pessoas acometidas por perturbações metabólicas, mesmo em alta intensidade (HARMER et al., 2008).
Há pesquisadores que explicam que isso ocorra em função do aumento de consumo de oxigênio que ocorre
após o treino (EPOC), mas o fato não procede, pois o aumento do metabolismo em função do EPOC se mostra

insignificante em termos absolutos, não justificando perdas de gordura expressivas (LAFORGIA et al., 1997). O modelo
mais aceito é o da melhora qualitativa do metabolismo das gorduras, mesmo com baixo gasto de gordura durante o
exercício. Deste modo, as adaptações a períodos de treino são fundamentais para o resultado, visto que adaptações
em enzimas são crônicas. Isso justifica a necessidade de não interromper o treinamento em fases da vida que muitos
costumam deixar os exercícios de lado, como estudos e férias, por exemplo.
Uma outra explicação para esse fenômeno é que a reposição e reparação (ressíntese) do glicogênio muscular
(reserva de carboidratos) e a síntese de proteínas danificadas durante treinos intensos ocorrem em repouso e às custas
da queima (oxidação) de gorduras circulantes ou ácidos graxos livres (KIMBER et al., 2003). E esse gasto acentuado
de gordura tende a durar cerca de 30 horas após a sessão de treino (KIENS e RICHTER, 1998). E isso continua a
ocorrer mesmo após o consumo de carboidratos e liberação de insulina, mostrando que restringir carboidratos após a
sessão de treino, além de possivelmente comprometer a recuperação muscular, pode não ajudar na perda de gordura
(KIMBER et al., 2003). Esse fato merece importância, pois treinos intensos causam severos danos às fibras musculares
e um mal estado de recuperação (sobretreinamento / overtraining) prejudica fatalmente o emagrecimento em função
da desregulação de hormônios importantes como o cortisol, que induz ganho de gordura, resistência à insulina e
testosterona.
Concluindo: Treinos intensos, mesmo com economia de gordura e energia são capazes de promover emagrecimento,
pois melhoram qualitativamente o gasto de gordura e de energia em repouso e durante a recuperação do organismo
para o próximo treino e isso ocorre em função da adaptação da enzimas do metabolismo.

Mecanismo 3. Metabolismo da produção (síntese) de gorduras.


ACC  Acil-CoA-carboxilase: Enzima que forma malonil-CoA.



MCA  Malonil-Coa: substância do ponto de controle da produção de gorduras. Uma vez formado, será
direcionado inevitavelmente para a formação de gorduras. Também é um potente inibidor do transporte e gasto
de gorduras dentro da célula.



FAS  Ácido-graxo-sintase: enzima que promove condensação de acetil-CoA e malonil-Coa em gorduras de
cadeia longa, relacionada com ganhos de gordura.



FATP-1  facilita o transporte de gorduras, aumentando sua absorção.



PGC-1α  estimula a biogênese de mitocôndrias e genes relacionados à fosforilação oxidativa, promovendo
maior gasto de gordura.
Enquanto aeróbios não são capazes de reduzir a formação de MCA (RUDERMAN et al., 1999), isso ocorre

com exercícios anaeróbios intensos (DEAN et al, 2000). Treinos intervalados intensos, realizados acima da capacidade
aeróbia máxima foram capazes de aumentar em 138% a quantidade de PGC-1α e reduzir cerca de 340% a quantidade
de FATP-1, dificultando a formação de gordura, enquanto os aeróbios não provocaram mudanças. Além disso, os
exercícios intensos foram capazes de reduzir FAS, indicando menor formação de gordura – lipogênese - (TJONNA et
al., 2008). Treinos com característica mais metabólica e treinos voltados à potência na musculação também são
capazes de aumentar a expressão de PGC-1α (ITEM et al., 2013; COFFEY et al., 2009)

Mecanismo 4: termogeninas (UCP3), resistência à insulina, estresse oxidativo


UCP3  Proteína desacopladora da fosforilação, conhecida também como termogenina. Proteína que desvia
prótons, reduzindo a formação de ATP (energia) e aumentando a geração de calor.



TGIM  triglicerídeo intra-muscular



ERO  espécies radicalares de oxigênio / radicais livres. Induzem danos celulares.



Glutationa e glutationa redutase  mecanismo principal de combate a radicais livres



G6PDH  enzima da via das pentoses que produz NADPH, essencial para as glutationas.

As UCP3 são proteínas localizadas nas mitocôndrias. Quanto maior a quantidade e quanto maior for a sua
atividade, mais substrato (combustível – gordura, carboidrato) é gasto para gerar a mesma quantidade de ATP (unidade
de energia) e mais calor é produzido. Desse modo, quanto mais UCP3, menos eficiente o organismo é em produzir
energia e mais gastador ele se torna e mais calor é gerado (termogênese). Ou seja, quanto mais UCP3, maior o
metabolismo e mais perda de gordura. É comprovado que exercícios aeróbios podem reduzir em até 76% a quantidade
de UCP3 no músculo, o que pode ocorrer em curto espaço de tempo, como 2 semanas, enquanto exercícios intensos
são capazes de aumentar a atividade das UCP3, aumentando o metabolismo (TONKONOGI et al., 2000;
SCHRAUWEN et al., 2005; FERNSTRÖM et al., 2004). Sabemos também que o aumento de UCP3 está relacionado
com estados de hipóxia (falta de oxigênio) e depleção das reservas de glicogênio e contrações excêntricas
(CORTRIGHT et al., 1999; PILEGAARD, 2002, BRYNER et al., 2004). Essas são situações comuns em exercícios
vigorosos e na musculação.
Outro fator importante, relacionado às UCP3 é que são responsáveis pelo equilíbrio na produção de radicais
livres (ERO). Quanto mais UCP3, menos ERO são formados (NELSON E COX, 2005, SCHRAUWEN E HESSELINK,
2004). Os ERO são responsáveis por causar danos nas membranas das mitocôndrias e induzir a sua morte programada
(apoptose) e disfunção mitocondrial, e assim, reduzir a capacidade de gasto de gordura (β-oxidação), aumentando a
diferenciação de adipócitos jovens em adipócitos maduros e mais capazes de armazenar lipídios, facilitando assim, o
ganho de gordura (TORMOS et al., 2011). Além disso, induzem alterações em outras membranas, provocando
inflamação, o que causa resistência à insulina, provocando perda de massa muscular e ganho de gordura. ERO
também são relacionados com alterações no DNA, sendo importante causa de morte celular e doenças mais graves
como doenças cardiovasculares, diabetes e câncer (HAN E CHEN, 2013; MATHEUS et al., 2013).
O exercício aeróbio também é capaz de induzir hiperinsulinemia crônica e resistência à insulina (CAUZA et al.,
2005; DIPIETRO et al., 2008). Estes fatores pró-diabetes são também indutores de maior formação de gordura no
fígado (lipogênse). A musculação levada até a fadiga muscular é capaz de melhorar a sensibilidade à insulina, melhorar
lipídios sanguíneos e promover ganhos expressivos de massa muscular e perda de gordura 300% maior que os
aeróbios (CAUZA et al., 2005).
O mecanismo de aumento da resistência à insulina induzido pelos aeróbios ocorre por alguns caminhos já
conhecidos. A redução da expressão da enzima HK (ver mecanismo 2 do texto) induz a uma menor fosforilação da
glicose na célula, fazendo com que a molécula que entrou na célula possa ser capaz de voltar para o meio exterior
desta (LEC) e, posteriormente, ao sangue, aumentando a glicemia e insulina, e assim, ocorrendo maior produção de
gordura (NELSON E COX, 2005). É fato que baixos níveis de glicogênio muscular, também estão relacionados com
resistência à insulina, o que é revertido com treinos anaeróbios (BIENSO et al., 2012). Outro mecanismo importante é
que o exercício aeróbio aumenta as reservas de gordura no músculo a partir dos TGIM e das perlipinas, dificultando
sua oxidação (SHAW et al., 2013). Quanto mais TGIM houver no músculo, maior será a resistência à insulina e

desequilíbrio do metabolismo dos carboidratos, induzindo maior produção de ERO e inflamação (KEWALRAMANI ET
AL., 2010; COEN E GOODPASTER, 2012).
O mau funcionamento do metabolismo dos carboidratos, que pode induzir ao diabetes, acarreta danos nas
células e tecidos em função da glicação, aumentando a inflamação do tecido. Essa glicação é responsável também por
provocar alterações conformacionais na enzima catalase (BAKALA et al., 2012), fundamental ao controle dos radicais
livres. Outro mecanismo de combate aos ERO que é prejudicado pelos aeróbios é o da glutationa, o principal meio de
controle do estresse oxidativo. Para um bom funcionamento da glutationa e da glutationa redutase é fundamental a
produção de uma coenzima, o NADPH, produzido na segunda reação da via das pentoses, catalisada pela enzima
G6PDH. Sabemos que deficiências no metabolismo dos carboidratos (↓ HK e PFK-1) estão relacionadas às disfunções
na via das pentoses e, por consequência, de G6PDH (NELSON E COX, 2005). Alterações nessa enzima reduzem a
produção de NADPH, reduzindo a atividade das glutationas e reduzindo o combate aos radicais livres (GUPTE, 2010).
Outro ponto importante a ser comentado é que ao reduzir a atividade da via das pentoses, teremos uma menor
capacidade de produzir DNA e RNA, implicando numa menor capacidade de renovação das células, das mitocôndrias,
além de prejudicar a síntese de proteínas, podendo piorar a recuperação entre sessões de treino, reduzindo ganhos
de massa muscular e perda de gordura.
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Concluindo: Enquanto exercícios intensos se mostram capazes de promover emagrecimento, aumento do
metabolismo e da capacidade de queima de gordura, além de melhorar a resistência à insulina e outros indicadores
importantes de saúde, os aeróbios, além de não atingirem efetividade na perda de gordura corporal, comprometem,
comprovadamente, o metabolismo dos carboidratos, sendo potencialmente diabetogênicos. Além disso, podem
causar desequilíbrio de radicais livres, aumentando exacerbadamente a sua geração e comprometendo a capacidade
natural de combatê-los, o que pode conferir risco à saúde humana.

Exercícios efetivos para a perda de gordura.  1. Treinamento intervalado anaeróbio
É perceptível a ineficácia dos exercícios aeróbios na promoção da perda de gordura corporal. A ciência reporta
que os melhores resultados para o emagrecimento encontram-se na prática sistemática, regular e planejada de treinos
intervalados. O treinamento intervalado é utilizado há bastante tempo no esporte, visto sua capacidade de promover
melhoras extremas tanto no sistema anaeróbio quanto no aeróbio (VOLKOV, et al., 1995). O treinamento intervalado
anaeróbio consiste em promover estímulos intensos próximos à capacidade máxima do organismo, intercalados com
períodos de descanso. A alta intensidade pode ser gerada por incremento de carga (carga na bicicleta, inclinação na
corrida) ou incrementos na velocidade. Os descansos podem ser ativos, reduzindo-se a intensidade do exercício ou
podem ser passivos (parado). A escolha da intensidade e da forma de descanso deve ser determinada de acordo com
o estímulo metabólico a ser promovido, condição física atual do aluno, sua vivência motora pregressa e fase do
treinamento.
Em iniciantes, é fundamental uma fase de adaptação, que se refere principalmente a adaptar o sistema
locomotor, a fim de evitar lesões. Um bom trabalho de musculação pode ser fundamental nessa fase, visto que a falta
de força pode comprometer a segurança e sustentabilidade do programa de treinamento (VAN GENT et al., 2007).
Ao progredir os treinos para maiores intensidades, é fundamental controlar a frequência semanal de treinos, a
fim de evitar o overtraining, visto que o este pode ser responsável por prejudicar a perda de gordura e ganhos de massa
muscular, assim, afetando o resultado e a segurança.

Exercícios efetivos para a perda de gordura.  2. Musculação
A musculação, feita de modo intenso, também se mostra efetiva para perda de gordura. Isso também é
comprovado em mulheres, idosos e pessoas acometidas por perturbações metabólicas, que parecem responder da
mesma maneira que homens jovens nos primeiros meses de treinamento (CAUZA et al., 2005, IBANES et al., 2005;
LEMMER et al., 2001; PRATLEY et al., 1994). A grande vantagem da musculação é promover ganhos de massa
muscular, conjuntamente à perda de gordura. Isso é fundamental à manutenção do gasto calórico basal e à segurança,
evitando lesões.

Cauza et al., 2005

Aeróbios

Musculação intensa

Gordura Corporal (KG)

- 2,3kg

-3,8kg

Massa muscular (KG)

+ 1 kg

+ 3,2 kg

Glicose sanguínea (mg/dL)

-1

-57

Insulina plasmática pmol/L

+20

-12,5

LDL colesterol (mg/dL)

-6

-14

HDL colesterol (mg/dL)

+1

+5

A efetividade da musculação se dá por mecanismos semelhantes aos do treinamento intervalado, visto que
ambos utilizam a mesma via metabólica, a anaeróbia. Porém, existem outros meios pelos quais o treinamento com
pesos auxilia na perda de gordura. A recuperação dos danos causados nas fibras musculares é altamente dispendioso.
O aumento do metabolismo de repouso, após treinos intensos, chega a 480Kcal/dia em 24h após a sessão de treino e
se mantém elevado em até 290kcal/dia 48h após o treino. Treinando com frequência de 3 sessões semanais é possível
manter o metabolismo elevado por todo o período da semana. Esse fato é devido à recuperação das microlesões e
seu fator térmico associado (DOLEZAL et al., 2000). Por esse motivo, é fundamental que os treinos sejam levados até
a fadiga para que ocorram tais adaptações. Nesse sentido, deve-se observar a capacidade de recuperação muscular
de cada indivíduo, visto que há trabalhos que demonstram não ser possível recuperar-se de um treino máximo em
menos de 7 dias (FLORES et al., 2011). Deste modo, torna-se importante um bom planejamento profissional dos
treinos.
Outro mecanismo importante para a perda de gordura é que a miostatina, proteína que limita o aumento
muscular, ao inibir a via anabólica do AKT, reduz a oxidação das gorduras (IZUMIYA et al., 2008). Desse modo, o
estímulo para a hipertrofia, limitando a produção de miostatina pode ser também um bom caminho para a perda de
gordura. Treinos com maior acidose podem promover tais melhoras
Concluindo: Protocolos de treino de hipertrofia, seja por altos níveis de microlesão ou alto estresse metabólico são os
melhores caminhos para a perda de gordura através da musculação, o que contraria o senso comum, que sugere
trabalhos com elevadas repetições, baixos níveis de esforço e baixas cargas.

Musculação + Treinamento intervalado e outros exercícios.
A união da musculação e dos treinos intervalados parece ser a combinação perfeita para uma maior e melhor
perda de gordura (GENTIL, 2010). Contudo, deve haver um grande cuidado com a recuperação muscular entre os
treinos, visto que ao adicionar treinos intervalados, os músculos solicitados neles recuperar-se-ão em maior tempo
hábil do que se houvesse praticado apenas a musculação, necessitando de acompanhamento profissional
especializado.
Partindo do conceito dos treinos intervalados e da musculação, é possível promover emagrecimento a partir
de várias modalidades esportivas, desde que haja metodologia voltada a esforços anaeróbios e componentes elevados
de força. Isso pode ser aplicado em esportes com bola, esportes de luta, aquáticos e até em aulas coletivas de
academia como o ciclismo indoor, entre outros. A principal vantagem do treinamento formal (intervalados, musculação)
é o controle individual sobre as variáveis de treinamento, evitando o overtraining e com menor risco de lesão por
traumas (CHESTER et al., 2000).

Considerações Finais
Sendo o excesso de gordura um problema atual de saúde pública, é fundamental que ocorra maior atualização
por parte dos educadores físicos, profissionais de saúde e dos órgãos de promoção a saúde. Treinos intensos, além
de mais efetivos, têm menor duração e são realizados com menor frequência semanal. Sendo a falta de tempo um dos
maiores motivos para o sedentarismo na atualidade, treinos intensos não só se encaixam como estratégia efetiva ideal
para perda de gordura, mas também como estratégia motivacional à maior adesão a programas de exercícios.
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