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RESUMO

O agachamento é um dos exercícios mais completos que se pode realizar, pois envolve um elevado número de articulações e músculos, e consiste 
em um excelente meio de fortalecer e desenvolver a musculatura da coxa, quadril, lombar, perna e outros inúmeros coadjuvantes que atuam na 
realização do movimento. A sua utilização é extremamente funcional, pois utilizamos esse tipo de movimento constantemente em nossas 
atividades diárias como, por exemplo, para sentar e levantar de uma cadeira ou pegar um objeto no chão. É por esse motivo que este exercício é 
bastante utilizado academias de musculação e centros de treinamento (CT).  Objetivo: Analisar o percentual de contribuição eletromiográfica dos 
músculos Reto Femoral (RF) e glúteo máximo (GM) no exercício resistido agachamento profundo através da eletromiografia de superfície (EMG). 
Metodologia: A amostra utilizada foi composta por 06 alunos do curso de Educação Física da Faculdade Estácio Fal de Alagoas com média de 
idade de 24 anos (±3,03), praticantes de treinamento de força, com no mínimo 06 meses de utilização contínua do agachamento em suas rotinas 
de treinamento. A EMG é um método não invasivo de monitoramento da atividade elétrica das membranas excitáveis, representando a medida 
dos potenciais de ação do sarcolema, como efeito de voltagem em função do tempo. Resultados: Durante o teste de 1RM houve um maior 
recrutamento muscular do glúteo máximo esquerdo e direito (GM) ao longo de todo o movimento quando comparado ao reto femoral (RF) 
esquerdo e direito. No teste de 80%RM também houve um maior recrutamento muscular para o GM esquerdo e direito. Tanto o RF direito 
quanto o esquerdo foram mais estimulado na fase concêntrica, que na excêntrica. O GM direito e esquerdo foram estimulados na mesma 
proporção na fase concêntrica. Entretanto na fase excêntrica o glúteo máximo esquerdo (GME) foi o mais estimulado. Conclusão: Com base nos 
resultados encontrados no presente estudo foi possível concluir que durante o agachamento profundo o glúteo máximo apresentou maior 
estimulação eletromiográfica que o reto femoral. Considerando as diferentes ações musculares dinâmicas, tanto o glúteo máximo quanto o reto 
femoral, apresentaram maior eletroestimulação na fase concêntrica que na excêntrica.
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