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tanquinho 3

Faz parte do conjunto,

e é fundamental para

elevar o condicionamento.
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O CENTRO DO CORPO
     O CORE (núcleo) é a porção mais importante do corpo quando se trata de saúde física. Sendo um conjunto 

dos músculos abdominais, respiratórios, lombares e pélvicos, ele tem a tarefa de manter toda a estrutura do 

tronco e seus órgãos no lugar correto, trabalhando constantemente. Além desse trabalho, ele também 

funciona como o elo de conexão entre os movimentos dos braços e pernas, muitas vezes sendo o 

responsável pelo desenvolvimento das habilidades mais complexas do corpo, como 

os levantamentos e carregamento de peso.

   Vários experimentos já mostraram que muito abdome no treino pode prejudicar a 

integridade dos movimentos, tanto quanto o seu desuso. O grande segredo que estamos 

para revelar aqui é que precisamos entender primeiro como “olhar” para o abdome, 

esquecer por um segundo o “tanquinho” aparente e focar numa estrutura eficiente. Estética 

é uma consequência da dedicação ao treino, e não resultado dele. Use sempre o centro do 

seu corpo de forma inteligente, trabalhe sua respiração, alinhe sua coluna, mantenha tudo no 

lugar, faça pranchas, rolamentos, varie. 

MENOS EXERCÍCIOS, 
MAIS RESULTADOS
     Essa é uma daquelas frases que parece “boa demais para ser verdade”, e 

realmente é! Falando especificamente do abdome, mais movimentos não 

significarão necessariamente uma melhora definitiva. Reforçando a 

importância de entender que o abdome não trabalha sozinho (como citado 

anteriormente), estimular de forma exagerada essa musculatura acarretará em um efeito 

idêntico ao de qualquer músculo do resto do corpo: descompensação (músculos 

trabalhando sem harmonia). 

O conjunto abdominal é dividido em três partes, com algumas subdivisões. 

São eles: Reto abdome (superior e inferior, ou infra), oblíquo interno e 

externo (laterais), e o abdome transverso, o mais interno. Cada um deles é 

recrutado de forma diferente dependendo do movimento do tronco, mas 

todos sempre estão trabalhando em harmonia para manter sua postura. Por 

terem essa composição é importante variar de um treino para outros os 

exercícios que você usa, por exemplo: Para o reto, use movimentos frontais e 

de estabilização frontal, como pranchas; para os oblíquos, trabalhe 

inclinações laterais e rotações; para o transverso, movimentos de estímulo 

dinâmico como suspensões em barra, segurar objetos acima da cabeça, e 

caminhadas com sobrecarga.

O CONJUNTO DO ABDOME

O PAPEL DA LOMBAR
 

 A musculatura lombar tem função idêntica ao conjunto abdominal anterior (da frente), ou 

seja, ela participa das flexões, realiza extensões, rotações e estabilizações no plano posterior 

(de trás) do tronco. Enquanto o conjunto anterior reage à uma determinada tarefa, ela se 

encarrega de compensar e ''frear'' a aceleração do movimento para que você fique no lugar. Na 

atualidade, o hábito de passar horas do dia sentado e em posições incorretas vem gerando as 

lombalgias, caraterizadas como dores na região lombar. Em casos mais extremos, chegam a colaborar 

para o aparecimento de quadros mais graves como protrusões e hérnias na coluna.
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RETO
Flexão frontal do tronco

OBLÍQUO
Flexão lateral e rotação do tronco

TRANSVERSO
Estabilização do tronco 

e da coluna


