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Resumo: Com o avanço tecnológico, as empresas começaram a se modernizar a 
fim de se destacar no mercado competitivo e não foi diferente nas academias, a 
tecnologia também está presente nelas com uso de equipamentos 
computadorizados, como por exemplo: catracas para controle de acesso, sistemas 
informação para controle financeiro. E em horários com uma demanda acentuada 
de praticantes  em algumas  academias pode acarreta um  excesso de alunos, 
podendo ocorrer um acumulo de trabalho para o educador físico, com isso foram 
surgindo necessidades de ter um software para auxiliar no trabalho e na tomada 
de decisão. Nas academias, há alguma dificuldade para se desenvolver cronogramas 
individualizados, pois cada aluno tem suas necessidades e objetivos diferentes e, por 
muitas vezes, o educador físico (professor ou personal trainer) pode acabar não 
dando atenção a alguma necessidade ou requisito do aluno, o que poderá causar 
danos à sua saúde. 
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PROFILE ANALYSIS AND SELECTION AUTOMATIC OF BODY- 
BUILDING TRAINING PROGRAMS 

 
Abstract: With technological advancement, companies began to modernize in order 
to stand out in the competitive market and it was no different in the academies, the 
technology is also present them with use of computer equipment, such as: turnstiles 
for access control, systems information for financial control. And at times with a 
sharp demand for practitioners in some gyms may entail an excess of students, and 
there may be an accumulation of work for the physical educator, with that were 
emerging needs to have a software to assist in the work and decision making. In 
the gym, there is some difficulty to develop individualized schedules, because each 
student has their different needs and goals, and often the  physical  educator  
(teacher  or  personal  trainer)  may  end  up  not  paying attention to any need or 
requirement of the student, which can damage your health. 
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INTRODUÇÃO 

A musculação é uma atividade física bem versátil que consiste em trabalhar e
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fortalecer a musculatura corporal, sendo uma atividade que exercita músculos de 
partes específicas do corpo, podendo ser realizada de diferentes formas, com uma 
carga de peso em um haltere, em uma barra longa, tensores elásticos ou com outros 
equipamentos apropriados. É um exercício que pode ser realizada por diversos 
grupos de indivíduos, do adolescente ao idoso e também por pessoas com 
necessidades especiais, tendo que ter adaptação, cuidados e um acompanhamento 
mais intensivo. 

Atualmente a musculação vem ganhando grande importância e é procurada tanto 
por homens quanto por mulheres por diversos motivos, seja qualidade de vida ou 
apenas estética. Alguns benefícios da musculação para a saúde, segundo Lima 
(1999), são: bem-estar, melhoria da autoestima, melhor relacionamento com as 
pessoas, boa qualidade do sono, diminuição nos riscos de problemas cardíacos. 
Segundo Souza (2005), o treinamento muscular pode ser dividido em quatro 
categorias, que são: hipertrofia muscular, força muscular, resistência muscular e 
potência muscular. A hipertrofia muscular é o aumento do volume dos músculos 
causado  por  decorrentes  estímulos  da  atividade  física.  Existem  dois  tipos 
basicamente de hipertrofia muscular: a aguda e a crônica. A hipertrofia aguda é o 
aumento do volume muscular durante a realização do treinamento, isto ocorre 
devido, principalmente, ao acúmulo de líquido na intracelular do músculo e nos 
espaços intersticiais, um pequeno espaço estrutural em meio às partes do tecido 
líquido derivado do plasma sanguíneo. A hipertrofia crônica é o aumento do 
volume  muscular  em  longo  prazo,  que  está  ligado  diretamente  com  as 
modificações na área transversal do músculo. Este aumento muscular depende de 
vários fatores: alimentação, treinamento, duração do treino e intensidade  (BUCCI 
et al., 2005). 

A seleção automática de programas de treinamento de musculação a partir da 
análise do perfil do aluno surge como uma alternativa para auxiliar na melhoria do 
desempenho do educador físico,  haja  vista que  proporcionaria  um  ganho de 
tempo significativo na execução de suas tarefas. Entretanto, ainda há poucos 
avanços nessa área e os trabalhos avaliados não apresentaram um desempenho 
satisfatório em relação à criação de treinamentos de musculação, na maioria das 
vezes, devido aos fatores considerados na montagem dos programas serem 
insuficientes. Atributos como a prática de outras atividades físicas ou até mesmo o 
período de tempo em que o atleta permaneceu inativo desde sua última prática 
desportiva  são  importantes  e  devem  ser  considerados  na  definição  de  um 
programa   de   treinamento   para   a   prática   de   musculação   (RODRIGUES; 
CARNAVAL, 1999). 

Neste trabalho, a técnica escolhida para propor uma solução para esse problema é 
a análise de agrupamentos, que será utilizada para encontrar possíveis grupos de 
indivíduos com perfil semelhante, de forma a permitir a seleção automática de 
programas previamente cadastrados através dos perfis existentes na base de dados, 
ou seja, cada perfil terá um cronograma de treinamento adequado às suas 
características. Tan et al. (2006) sugerem que essa técnica é ideal para encontrar 
padrões, grupos que compartilham aspectos comuns, tendo um papel importante 
em como as pessoas analisam e descrevem o mundo. 

A análise  de agrupamentos  identifica objetos com perfil  similar, baseado em 
informações encontradas nos dados segundo a semelhança que os indivíduos de 
uma determinada população possuem entre si.



Este trabalho busca encontrar possíveis agrupamentos de praticantes de musculação 
utilizando o algoritmo k-means, sendo esta uma técnica que particiona os grupos 
baseada em protótipos definidos em termos de centroides (TAN et al., 

2006). 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
O referente projeto será dividido em 5 etapas. Na primeira etapa será realizada a 
coleta dos dados referentes aos alunos de uma determinada academia os dados 
servirão para montagem da base de dados que compreende a segunda etapa do 
projeto.  Na  terceira  etapa  será  realizada  a  análise  de  agrupamento  para 
encontrar os possíveis grupos existentes na base de dados utilizando o algoritmo 
k-means. 
A quarta etapa compreende a análise estatística, e na quinta e ultima etapa envolve 
a validação dos grupos encontrados por um especialista em educação física e os 
possíveis perfis encontrados. Na Figura 01 é ilustrado todo o processo da referente 
proposta. 

 

 
 

 

Figura 01 – Proposta do projeto



RESULTADOS 
Foi possível compreender que quantos mais grupos, menor são o conjunto de 
erros. A seguir são ilustrados os resultados contendo dois grupos e outro com dez 
grupos. 

 

 

 
 

Figura 02 – Dois agrupamentos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 03 – Dez agrupamentos



DISCURSÃO 
Conforme os resultados foram possíveis determinar que quanto mais grupos existir 
menor será a taxa de erro, isso implica que há uma diversificação existente na 
academia que foi realizada a pesquisa. 

 
CONCLUSÃO 

Foram encontrados resultados parciais tendo em visto que a pesquisa não foi 
totalmente concluída, mas os resultados foram de grande importância para o 
andamento da pesquisa. Tendo como trabalho futuro além da seleção automática 
para perfis, também ser possível verificar praticantes com problemas de saúde. 
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