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RESUMO 

 

Título: Força em jogadores de futebol profissional e categorias de base de acordo com as 

posições táticas 

 

O futebol é considerado uma das modalidades desportivas mais praticadas em todo o mundo e 

precisa-se cada vez mais estudos em relação as capacidades motoras envolvidas, sendo a força 

uma variável importantíssima. Este estudo caracterizou-se como causal comparativo, 

envolvendo três categorias de futebol de campo (Sub-15, Sub-17 e Profissional), totalizando 

75 atletas todos cadastrados na Federação Gaúcha de Futebol participantes de um clube da 

cidade Passo Fundo, RS, Brasil. As coletas de dados foram realizadas em dois períodos de 

treinamento, no preparatório e competitivo, com intervalo de três meses. Foram medidas as 

variáveis idade, estatura, massa corporal, perimetrias de coxa e perna, força de preensão 

palmar, tração lombar, levantamento de pernas, impulsão horizontal e vertical, pico de torque 

por meio da força isocinética de flexão e extensão de joelho em duas velocidades angulares de 

60°/s e 300°/s, e déficit muscular entre lado dominante e não dominante.  O presente estudo 

teve como objetivo principal medir e correlacionar estas variáveis de forças entre as 

categorias e de acordo com as posições táticas. Todos os resultados foram planificados no 

Excel e posteriormente tratados no SPSS versão 19.0, analisando a média e desvio padrão. Foi 

aplicado o teste t de student, verificando os valores do período preparatório com o 

competitivo, ANOVA One-Way para verificar os valores entre as categorias e entre as 

posições táticas e a Correlação de Pearson entre as variáveis de força do estudo, respeitando 

um intervalo de confiança de 95% nos testes estatísticos aplicados. Os resultados apresentados 

demonstraram que não houve déficit de equilíbrio muscular além da normalidade em cada 

categoria. Verificou-se que os profissionais foram os atletas mais fortes em relação ao pico de 

torque comparado com as categorias de base. Em relação as posições táticas no pico de torque 

os goleiros e zagueiros tiveram uma leve diferença de força comparando com as outras 

posições. No período competitivo as variáveis analisadas geralmente foram superiores ao 

período preparatório. Na impulsão vertical e horizontal os atletas do Sub-17 tiveram médias 

superiores as outras categorias. Na preensão palmar os Sub-17 e Profissionais tiveram valores 

superiores ao Sub-15. Em relação as perimetrias de coxa e perna os profissionais obteram 

valores superiores as outras categorias. Houve diferenças significativas e forte correlação na 

tração lombar com levantamento de pernas, no levantamento de pernas com extensão e flexão 

de joelho no isocinético; na preensão palmar dominante com a não dominante e impulsão 

horizontal com a vertical. Em relação ao pico de torque de joelho correlacionou-se muito com 

a massa corporal e estatura dos atletas de futebol em ambas as categorias e períodos, 

apresentando diferenças estatísticas significativas. Portanto, estes achados vêm a contribuir 

para informações sobre medidas e correlações de forças nestas categorias envolvidas do 

futebol, auxiliando para futuros trabalhos com categorias de base até ao profissional, 

procurando não pular etapas destes atletas respeitando sua idade. 

  

 

Palavras-chave: Futebol. Força. Pico de Torque. Deficit Muscular. Posição Tática. 
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ABSTRACT 

 

 

Title: Strength in professional soccer players and youth categories according to the tactical 

positions 

 

Football is considered one of the most practiced sports in the world, and more studies 

involving motor skills are needed, especially on force, which is a very important variable in 

this sport. This investigation was characterized as comparative causal study, involving three 

field football categories (U-15, U-17, and Professional), with a total of 75 athletes, all 

registered in the Gaúcha Football Federation, players of a club in the city of Passo Fundo, 

Brazil . The data collection was performed in two periods of training: preseason and 

competitive; with an interval of three months between them. Measures of age, height, body 

mass, thigh and leg perimeter, handgrip strength, back strength, leg lifts, horizontal and 

vertical jump, peak torque through isokinetic strength of knee flexion and extension in two 

angular velocities of 60 ° / s and 300 ° / s, and muscle deficit between dominant and non-

dominant side were taken. This study aimed to correlate these force variables between 

categories and according to tactical positions. All results were planned in Excel and further 

processed in SPSS version 19.0, analyzing the mean and standard deviation. We applied the 

Student t test, checking the values of the preseason to the competitive, one-way ANOVA to 

check the values between categories and between tactical positions, and the Pearson 

correlation between the force variables, the 95% confidence interval was applied. The results 

showed no muscle balance deficit beyond the normal range in each category. It was found 

that professional players were the strongest athletes in the peak torque compared to the youth 

categories. Regarding the tactical positions in peak torque, goalkeepers and defenders had a 

slight difference in force compared to the other positions. In the competitive period the 

variables analyzed generally were higher than the preseason period. The U-17 athletes had 

averages above the other categories in the vertical and horizontal push. In the handgrip, the 

U-17 and professional players had values above the U-15. Regarding the thigh and leg 

perimeters, professional players presented greater values than the other categories. There 

were significant and strong correlation differences in low back traction with leg lifts; in the 

lifting legs extension with knee flexion in isokinetic; and also in the dominant handgrip with 

the non-dominant and horizontal thrust to the vertical. Regarding the peak knee torque, a 

strong correlation between the body mass and height of the soccer players in both categories 

and periods was found, showing statistically significant differences. Therefore, these findings 

have to contribute to information on measures and correlations of forces involved in these 

categories of football, helping further researchers and coaches from the youth to the 

professional categories, trying not to skip steps of these athletes, respecting their age. 

 

 

Keywords: Football. Force. Peak Torque. Muscular deficit. Position Tactics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Futebol é um desporto que envolve diversos continentes não fazendo distinção em 

relação à idade, sexo, credo ou etnias, pois trabalha com a emoção e o sentimento das pessoas 

por meio das vitórias e derrotas, além da paixão e a razão.  

Em consequência destes fatores e de diversos outros, o futebol é um dos esportes mais 

conhecido do mundo, com a sua disseminação ao longo do tempo ganhou popularidade e 

adeptos tornando-se a modalidade mais praticada no mundo, chegando a mais de 240 milhões 

de jogadores filiados FIFA (Federação Internacional de Futebol Associado), destes, mais de 

200.000 são jogadores profissionais (VOLPI ET AL, 2004 e DVORAK E JUNGE, 2000). 

O futebol pode ser caracterizado como um esporte intermitente, pois realiza múltiplas 

ações de força, potência, resistência e movimentos acíclicos (BLOOMFIELD et al., 2007; 

CASTAGNA et al., 2003). A ciência do desporto vem ao encontro para tentar avaliar, medir e 

compreender cada vez mais esse esporte, aprimorando as capacidades motoras e com isso 

desenvolvendo uma melhor performance dos atletas, pois no futebol de alto nível o resultado 

é um dos objetivos a ser alcançado. 

 Durante os treinamentos ou competições os atletas são solicitados a realizar 

frequentes corridas em diversas intensidades de moderada a alta (CASTAGNA; 

D’OTTAVIO; ABT, 2003; REBELO et al., 2014), muitas das vezes acompanhadas por 

mudanças de direção, as quais requerem constantes eventos de desaceleração e aceleração 

(BLOOMFIELD et al., 2007). Outras ações explosivas, tais como, saltos verticais e chutes 

também são constantemente executados durante o jogo (KELLIS; KATIS, 2007; WISLØFF et 

al., 2004). Assim sendo, o padrão de movimento específico do futebol envolve esforços 

repetitivos e multidirecionais os quais requerem elevada exigência neuromuscular a nível de 

força (KOMI, 2000). 

  No futebol, principalmente os membros inferiores requerem uma força muscular 

adequada para desenvolver um bom desempenho físico conforme as exigências do jogo 

(COMETTI et al., 2001; WISLØFF et al., 2004), principalmente em relação aos movimentos 

de velocidade e saltos verticais (CHRISTOU et al., 2006; WISLØFF et al., 2004) e os 

arremates ao gol (KELLIS; KATIS, 2007). Além disso, quanto maior o nível de força 

muscular para os atletas melhor será a estabilização das articulações nos diferentes 
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movimentos realizados no treinamento e competição, prevenindo ou reduzindo os riscos de 

lesões musculares (COMETTI et al., 2001).  

Força é uma das principais capacidades motoras do ser humano e tem sido treinada 

com grande relevância desde a civilização grega. Não há dúvida que a força é uma das 

principais capacidades físicas no futebol, todos os clubes que buscam uma relevância no 

cenário do futebol trabalham e avaliam esta valência nas suas mais variadas manifestações e 

necessidades (WEINECK, 2004). 

A ciência do desporto pode medir as forças musculares dos atletas e um meio utilizado 

são os dinamômetros isocinéticos computadorizados (CARVALHO et al., 2012; KELLIS et 

al., 2001, AMADIO et al 2002). Essas avaliações em dinamômetros isocinéticos fornecem 

informações sobre o torque muscular produzido durante ações musculares dinâmicas em uma 

condição na qual a velocidade do movimento é controlada e mantida constante (DE STEX 

CROIX; DEIGHAN; ARMSTRONG, 2003). Também existem equipamentos não 

computadorizados para avaliar força, como os dinamômetros mecânicos ou manuais que 

também podem ser utilizados para avaliação. 

Neste estudo foi utilizado um dinamômetro isocinético computadorizado para medir o 

pico de torque de atletas de futebol na extensão e flexão de joelho em duas velocidades 

angulares. Foi medido também a preensão palmar, o levantamento de pernas e a tração lombar 

em dois dinamômetros mecânicos, a impulsão horizontal e vertical em uma plataforma de 

salto. Além das medidas antropométricas como idade, massa corporal, estatura, perimetrias de 

coxa e perna. Todas estas medidas foram realizadas em atletas de futebol de campo em três 

categorias Sub 15, Sub 17 e profissional e em seis posições táticas: goleiro, zagueiro, lateral, 

volante, meia e atacante. Conforme Vescovi e McGuigan (2008) estas análises devem 

acontecer em maior número para que diferenças entre categorias, posições e tipos de testes 

sejam cada vez mais elucidadas.  

Atualmente pode-se verificar que as capacidades motoras como a força em atletas de 

futebol de base até o profissional são distintas e com o passar do tempo, vão se aproximando 

com o avanço da idade. Entretanto, os profissionais que trabalham com estes jovens atletas 

devem respeitar estas capacidades e tentar não antecipar uma carreira prematura em uma 

categoria mais avançada.  

A partir destes comentários, a investigação proposta foi medir as forças citadas 

anteriormente nas três categorias e por posição tática e analisar se os atletas de base Sub 15 e 

Sub 17 estão preparados em relação a força para treinar ou competir com os profissionais. 
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Desta forma o principal objetivo desta investigação foi medir e correlacionar as 

variáveis de força entre as três categorias e também de acordo com as posições táticas 

verificando o equilíbrio muscular entre os atletas em dois períodos de treinamento, o 

preparatório e o competitivo.  

Portanto, esta pesquisa buscou respostas para verificar se existe correlação entre as 

variáveis: pico de torque na flexão e extensão de joelho, na preensão palmar, no levantamento 

de pernas, na tração lombar, na impulsão horizontal, na impulsão vertical e nas perimetrias de 

coxa e perna dos jogadores de futebol das três categorias Sub 15, Sub 17 e Profissional de 

acordo com as posições táticas no período preparatório e período competitivo. 

 

 

1.1.OBJETIVO PRINCIPAL 

 

O objetivo principal deste estudo foi medir e correlacionar as forças de pico de torque 

de joelho, preensão palmar, tração lombar, levantamento de pernas, impulsão horizontal e 

vertical em dois períodos de treinamento de acordo com as posições táticas em diferentes 

categorias.  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Medir o Pico de Torque na flexão e extensão do joelho dominante e não dominante 

dos atletas nas categorias investigadas e posições táticas. 

- Verificar a força dinâmica de Impulsão Vertical e Horizontal nos atletas nas 

diferentes categorias e posições táticas. 

- Medir a força de Preensão Palmar Dominante e Não Dominante nos atletas nas 

diferentes categorias e posições táticas. 

- Medir a força de Tração Lombar e Levantamento de Pernas nos atletas nas diferentes 

categorias e posições táticas. 

- Verificar a Perimetria de Coxa e Perna (medial) nos atletas nas diferentes categorias e 

posições táticas. 

- Correlacionar todas as variáveis verificadas no período preparatório (pré-teste) com o 

período competitivo (pós-teste). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo foram abordados assuntos referentes às investigações realizadas nesta 

pesquisa em relação ao futebol, as lesões e a força muscular, a força isocinética, potência 

muscular e a força isométrica aplicada nesta pesquisa sobre o Futebol. 

 

2.1 O FUTEBOL E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

O futebol é considerado uma das modalidades desportivas mais praticadas em todo o 

mundo, segundo a Fédération Internationale de Football Association (FIFA), existem mais 

de 270 milhões de pessoas envolvidas diretamente com o futebol, envolvendo atletas, árbitros, 

equipe técnica e diretiva (WONG E HONG, 2005; JUNGE, 2000; REILLY, BANGSBO E 

FRANKS, 2000; TUMILTY, 1993). E seus jogadores necessitam de habilidades mentais, 

táticas, técnicas e físicas para obterem êxito no jogo (Buchheit, et al., 2010). 

 O Brasil está com mais de onze mil jogadores federados, 800 clubes de futebol e mais 

de dois mil atletas atuando em todo o mundo. São mais de treze mil times amadores 

participando de jogos organizados e mais de trinta milhões de praticantes (COUNT, 2011). 

Durante um jogo de futebol, o metabolismo aeróbio é o que constituiu o suporte 

fundamental para as exigências de uma partida de futebol, cerca de 90%, no entanto, as ações 

determinantes para o resultado do jogo são realizadas através do metabolismo anaeróbio 

(Stolen et al., 2005). A partir de algumas concepções de estudos em relação a ciência 

desenvolvida no futebol afirma-se que é um esporte de atividade fisiológica intermitente, ou 

seja, alterna intervalos de deslocamentos de alta intensidade e de curta duração e períodos de 

recuperação (KOKUBUN, MOLINA E ANANIAS, 1996). Destacando que geralmente os 

lances decisivos em uma partida caracterizam-se por jogadas com muita potência e velocidade 

(ARNASON et al., 2004; CAIXINHA, SAMPAIO e MIL-HOMENS, 2004; OSTOJIC, 2004; 

BANGSBO, 1999; SHEPHARD, 1999; BANGSBO, 1993; TUMILTY, 1993; 

EKBLOM,1986). 

Portanto, o condicionamento físico para os atletas de futebol é como um alicerce no 

desenvolvimento dos aspectos técnicos e táticos do futebol (CHAMARI et al, 2004), o que irá 

melhorar o desempenho destes atletas nos treinamentos e nas competições (SOUZA e 

ZUCAS, 2003), salientando a preparação física dos atletas e diminuindo o risco de lesões 
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(DRUBSCKY, 2003). Além de que o futebol possui diversas posições táticas definidas em 

campo, onde cada jogador desempenha respeitando as características e o comportamento nas 

suas respectivas posições, de acordo com o sistema tática adotado pela equipe, dos níveis de 

condicionamento físico e das qualidades técnicas dos atletas (BARROS e GUERRRA, 2004; 

DRUBSCKY, 2003). 

Ao longo do tempo este esporte sofreu modificações, conforme as normas esportivas e 

houveram avanços importantes das estratégias de jogo, principalmente nas equipes 

profissionais, que têm importantes implicações para a intensidade das partidas, onde a 

variável força é uma das capacidades que melhorou muito nestes últimos anos (Fonseca et al., 

2007). 

 

2.2 O FUTEBOL E A FORÇA  

 

Segundo Manno (1991) a força muscular é a capacidade motora que permite um 

indivíduo vencer uma resistência ou opor-se a um esforço intenso, e isto no futebol acontece 

constantemente. Os atletas de futebol sempre necessitaram de habilidades motoras como 

força, saltos, acelerações com mudanças de direção, resistência à fadiga em situações diversas 

de deslocamentos e velocidades e atualmente isto torna-se cada vez mais necessário, 

tornando-se importante parâmetros para predição do desempenho neuromuscular de 

jogadores, promovendo a coordenação intermuscular e intramuscular (Rampinini et al., 2007, 

Manno, 1991). Pois Garel (1978) já afirmava que o jogador que tiver força, terá maior 

estabilidade e equilíbrio corporal fornecendo potência no remate e resistência ao choque para 

absorver cargas dos adversários. 

Alguns estudos analisaram os efeitos do treinamento de força e treinamento de 

potência sobre o desempenho neuromuscular em jogadores de futebol (Buchheit, Mendez-

Villanueva, Delhomel, Brughelli, & Ahmaidi, 2010; Faude, Roth, Di Giovine, Zahner, & 

Donath, 2013; Hoff & Helgerud, 2004; Maio Alves, Rebelo, Abrantes, & Sampaio, 2010; 

Moore, Hickey, & Reiser, 2005; Myer, Ford, Brent, Divine, & Hewett, 2007), e todas estas 

investigações demonstraram resultados significativos no treinamento de força e de potência 

em parâmetros físicos, confirmando a importância da força nesta modalidade (Cormie, 

McGuigan, & Newton, 2010; G. Harris, Stone, O'Bryant, Proulx, & Johnson, 2000; Hoffman, 

Cooper, Wendell, & Kang, 2004; Maio Alves, et al., 2010; Moore, et al., 2005).  
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De acordo com os resultados de vários investigadores realizados há muito tempo, 

descobriram que a técnica e o treinamento tático, os jogos, o condicionamento físico e todos 

as outras atividades, combinado com treinamento de força, demonstraram afetar os níveis de 

força em jogadores de futebol. (DE PROFT et al., 1988; BANGSBO e MIZUNO, 1988; 

ÖBERG et al., 1985; REILLY e THOMAS, 1977). 

 Neste sentido um programa de treinamento de força em jogadores de futebol é 

importante, pois estudos de Cometti et al. (2001) e Wisloff, Helgerud e Hoff (1998) afirmam 

que os jogadores que atuam regularmente são mais fortes quando comparados com 

substitutos, a mesma comparação com jogadores profissionais e amadores, em relação à força 

isocinética em várias velocidades angulares.  

Alguns pesquisadores a mais de 10 ou 20 anos já haviam relatado que a pré-temporada 

ocasiona mudanças fisiológicas e físicas de jogadores durante um período de 6 a 8 semanas, 

sendo que a maior parte destes estudos se centrou na resistência, potência e medidas 

antropométricas (BANGSBO, 1993; BRADY et al., 1997; BREWER, 1990; CASAJUS, 

2001; DE PROFT et al., 1988). 

Autores como Cohen et al. (1997) já afirmavam a nível mundial, que o chamado 

“futebol-arte” estava dando lugar ao futebol força. Os movimentos específicos do futebol são 

numerosos e cada vez mais potentes, além da elevada quantidade e variedade de movimentos 

realizados, um fator essencial é o elevado nível de força muscular e velocidade que as ações 

específicas exigem dos atletas.  

A força é um parâmetro importantíssimo, porém há diversas definições dependendo da 

área de intervenção onde será estudada ou aplicada, sendo assim foi conceituada em uma 

linha de tempo dos últimos anos nos parágrafos a seguir. Para Osternig (1986), a força 

muscular pode ser definida como a habilidade de um indivíduo obter a maior potência 

muscular possível de modo estático e dinâmico. Já Knuttgen e kraemer (1987), força é 

definida como a máxima tensão manifestada pelo músculo (ou conjunto de grupos 

musculares) a uma determinada velocidade. Os autores Jones e Stratton (2000) definiram que 

força é a tensão máxima que o músculo ou grupo muscular consegue desenvolver durante 

uma ação voluntária sob um conjunto de condições de realização específicas. 

Conforme a física, a força é considerada como a capacidade que um corpo tem em 

alterar o seu estado de movimento ou repouso, criando uma aceleração ou deformação da 

mesma. Segundo Zatsiorky e kraemer (2006) esta manifesta-se com o deslocamento e/ou 

deformação de um ou ambos os corpos envolvidos. Já Badillo e Ayestarán (2002) possuem 
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uma definição mais preciosa de força “é a habilidade para gerar tensão muscular sob 

condições determinadas pela posição do corpo, pelo movimento no qual se aplica a força, pelo 

tipo de ativação (concêntrica, excêntrica, isométrica) e pela velocidade do movimento”. Ainda 

estes mesmos autores definem força de um desportista como a máxima tensão manifestada 

pelo músculo (ou grupo muscular) em um determinado tempo. 

Em um contexto mais amplo Bompa (2002), afirma que a força é um dos recursos que 

está ligado a todos os dias de treinamento, mas os treinamentos de força são diferenciados por 

causa da metodologia e organização, por isto ela é considerada uma das principais partes dos 

treinamentos dos esportes coletivos e de rendimento. 

A partir desta concepção autores como Mcardle, Katch e Katch (2003) afirmam que 

força é a capacidade geradora de força máxima de um músculo ou grupo de músculos. Já 

Bompa (2002) reafirma que a força é como uma capacidade neuromuscular de superar uma 

resistência interna e externa. Ainda descrevem que força máxima é a habilidade de um grupo 

particular de músculos produzirem uma contração voluntária máxima em resposta a 

motivação ótima contra uma carga externa (ZATSIORSKY, 2004). Também confirmam que 

força máxima representa a maior força disponível, que o sistema neuromuscular pode 

mobilizar através de uma contração máxima voluntária (WEINECK, 2003). 

Outro estudo de Bompa (2002) ainda afirma que força máxima depende das 

características biomecânicas de um movimento, e a magnitude de contração dos músculos 

envolvido. O que pode ser também descrito como “a máxima força que pode ser desenvolvida 

por uma máxima contração muscular” (BARBANTI, 1996). 

Portanto a força é uma capacidade importante a ser observada e sua avaliação é de 

extrema importância, dado que permite realizar um diagnóstico neuromuscular e também 

determinar possíveis disfunções musculares (Cabri, 1991), tornando-se indispensável 

componente da prestação desportiva (Magalhães et al., 2001). 

Estudos remotos afirmam que a investigação em jogos desportivos tem demonstrado 

que as posições táticas dos atletas podem contribuir para uma adaptação funcional específica, 

e a força poderá estar associada (BANGSBO, 1993; DYBA, 1982; MACLAREN, 1990). 

Além disto, diferentes pesquisas (Cabri et al., 1988; De Proft et al., 1988) 

demonstraram que um treinamento de força integrado ao jogo conduz a estímulos diferentes, 

sendo que a força rápida também pode ser elevada nas categorias de base, porém na categoria 

profissional os jogadores devem realizar o ano todo um treinamento de força integrado ao 

trabalho como um todo. 
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No futebol em função das diferentes formas de movimento Weineck (2004) afirma que 

força rápida é uma das capacidades mais importantes, utilizando forças concêntricas como os 

saltos e finalizações e de frenagem como as paradas bruscas e mudanças de direções que 

constantemente devem ser consideradas em um treinamento. O mesmo autor ainda confirma 

que nesta modalidade necessita-se de saídas rápidas de deslocamento durante o jogo e é 

necessário desenvolver a força rápida e também a resistência de força. Nas categorias de base 

a força rápida pode representar o objetivo central do treinamento de força (WEINECK, 2004). 

Alguns autores como Beunen e Thomis (2000) e Sale (1989) afirmam que os estudos 

no domínio da aptidão física considerando fatores antropométricos apontam para diferenças 

da força muscular entre jovens e atletas adultos. 

No futebol a força está constantemente sendo exigida e a resistência também, pois em 

uma partida, com duração total de 90 min, os atletas profissionais se deslocam uma distância 

total entre 8 e 12 km (MOHR et al., 2003; STØLEN et al., 2005) e os meias percorrem cerca 

de 10 a 13 km (Bangsbo et al., 2006). Já em adolescentes entre 13 a 18 anos, os estudos 

demonstram que a distância total percorrida fica entre 7 a 9 Km, as quais aproximadamente 

10 a 15% são realizadas em esforços de alta intensidade, (corridas acima de 13,1 Km/h) 

(BUCHHEIT et al., 2010; CASTAGNA; D’OTTAVIO; ABT, 2003; REBELO et al., 2014).  

 De fato, as exigências físicas no futebol são grandes e a o rendimento destes atletas 

reduz ao longo de uma partida, principalmente no segundo tempo (MOHR et al., 2003; 

RAMPININI et al., 2007), que tem sido atribuído, em parte à fadiga que geralmente é a 

redução da capacidade de produzir força (MOHR et al., 2005). 

Na década de 70 o futebol já era solicitado nas habilidades de chute, saltos, mudanças 

de direções e variações de velocidades no jogo, necessitando de força explosiva conforme 

afirmam Reilly e Thomas (1976). Atualmente as exigências e necessidades em relação a estas 

variáveis do jogo estão cada vez maior e além disto, as competições de futebol exigem uma 

manutenção do equilíbrio muscular e controle da bola. Todas estas atividades necessitam 

níveis de força e potência nos atletas nas diversas posições táticas específicas do jogo 

(TASKIN, 2008). 

 

2.3.  AVALIAÇÃO DE FORÇA, TORQUE E EQUILÍBRIO MUSCULAR 

  

Ao considerar o aspecto da força muscular, esta capacidade física tem sido 

quantificada de diversas formas no futebol. A força máxima tem sido quantificada por meio 
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de contrações isométricas, concêntricas e excêntricas (SVENSSON e DRUST, 2005), como 

também pela altura de salto (ANDERSSON, EKBLOM e KRUSTRUP, 2008).  

A avaliação da força muscular tem sido extensivamente utilizada no desporto, na 

educação física, em ergonomia e em prática clínica (Jaric, 2002). No entanto, a sua análise 

tem sido realizada de forma exaustiva em indivíduos de idade adulta e há carência em 

crianças e jovens (Jones & Stratton, 2000). A avaliação desta função muscular tem um vasto 

campo de aplicação inclusive a monitorização da eficácia de programas de treino de força 

(Jones & Stratton, 2000).  

A força é uma capacidade motora importante e a relação de equilíbrio muscular de 

membros inferiores no futebol, principalmente nos grupos musculares envolvendo o joelho é 

um fator determinante para evitar lesões, preservar ou prescrever um treinamento de força 

adequado aos atletas. Para a realização destes valores de equilíbrio a mensuração pode ser 

realizada por meio de um dinamômetro isocinético (DVIR, 2002). 

Nesse sentido, a avaliação da força muscular, com recurso à dinamometria isocinética, 

é largamente utilizada e sustentada por investigação de âmbito clínico ou desportivo (Cabri, 

1991; Dvir, 2004), e também existe a investigação em crianças e jovens (Burnie & Brodie, 

1986; Burnie, 1987; Calmels & Minaire, 1995).  

Na literatura diversos índices isocinéticos são registrados em relação a força muscular, 

contudo o torque máximo (pico de torque) é um dos indicadores mais utilizados na medição 

isocinética em relação a força produzida pelos membros inferiores (Rothstein, Delitto & 

Sinacore, 1983; Burnie & Brodie, 1986; Kannus, 1989; Kannus, Jarvinen & Lehto, 1991; 

Davies, 1992; Gleesson & Mercer, 1992; Perrin 1993; Brown, 2000; Dvir, 2004), também são 

registrados muito na literatura o equilíbrio ou desequilíbrio entre os músculos flexores e 

extensores conhecido por déficit muscular (Holmes & Alderink, 1984; Baltzopoulos & 

Brodie, 1989; Cabri, 1991; Perrin, 1993; Aagaard, Simonsen, Troller, Bangsbo & Klausen, 

1995; Calmels & Minaire, 1995; Dvir, 1995; Kellis & Baltzopoulos, 1995; Li, Maffull, Hsu & 

Chan, 1996; Pocholle & Codine, 2000). 

Portanto, houve um acréscimo de pesquisas sobre avaliação de força muscular 

utilizando dinamômetros isocinéticos e vêm sendo comumente utilizados para a avaliação do 

pico de torque e equilíbrio muscular na área de desempenho esportivo (CARVALHO et al., 

2012; KELLIS et al., 2001). Sendo o Torque uma das variáveis muito estudada, 

conceitualmente é o efeito rotacional de uma força aplicada em uma articulação por meio dos 

grupos musculares envolvidos, representada em Newton-metro (Nm), e o Pico de torque é o 
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momento de maior força ou torque durante a execução de toda a amplitude do movimento. 

Este torque é gerado por um grupo de músculos sobre a articulação e pode ser influenciado 

pelos fatores distância perpendicular e força produzida (WILD et al., 2002, DVIR, 2002). 

Um dos equipamentos mais precisos e utilizados para avaliar a força máxima e a força 

explosiva são os dinamômetros isocinéticos, pois fornecem informações sobre o torque 

muscular produzido durante ações musculares dinâmicas (concêntrica e excêntrica) podendo 

controlar a velocidade angular dos movimentos. Quantificando diversas variáveis como pico 

de torque, média de torque, déficits e desequilíbrios musculares de várias articulações do 

corpo humano (DE STEX CROIX; DEIGHAN; ARMSTRONG, 2003; SEGER et al., 1988; 

SVENSSON e DRUST, 2005; IOSSIFIDOU e BALTZOPOULOS, 1998) 

Em um estudo de Reilly e Thomas (1977) demonstraram que a pesquisa foi limitada 

ao movimento isocinético com alterações de força em velocidades mais lentas em jogadores 

de futebol. Desta forma, Kawamori e Newton (2006) afirmaram que Jogadores de futebol 

aplicam movimentos de força em alta velocidade durante os treinamentos e competições, 

portanto é necessária uma avaliação de força em velocidade, tornando-se essencial para seu 

desempenho. 

Para tanto o uso do dinamômetro isocinético como instrumento para medir essas 

capacidades físicas vem ao encontro na prevenção e auxilio de possíveis lesões que o atleta 

possa vir a sofrer durante seu treinamento desde o período preparatório até o período 

competitivo, portanto a utilidade da dinamometria isocinética na avaliação da força muscular 

dinâmica tem sido há muito tempo um fator importante em pesquisas laboratoriais e em 

ambientes esportivos (ABERNETHY et al., 1994). Sendo um método válido conforme 

Murray e Harrison (1986) e Thomas e Nelson (1985) e utilizado muito nas várias modalidades 

esportivas entre elas o futebol (SHINZATO et al., 1996). 

Particularmente em crianças e adolescentes, essas avaliações têm sido propostas para 

monitorar e acompanhar o desenvolvimento do torque muscular durante o período da infância 

e da adolescência (DE STE CROIX, 2007; DE STEX CROIX, 2012; DE STEX CROIX; 

DEIGHAN; ARMSTRONG, 2003). Os estudos têm demonstrado que o torque muscular 

concêntrico e excêntrico dos músculos extensores e flexores do joelho em diferentes 

velocidades angulares aumentam progressivamente com a idade cronológica em crianças e 

adolescentes não atletas (BASSA; PATIKAS; KOTZAMANIDIS, 2005; DE STEX CROIX et 

al., 2002; KANEHISA et al., 1994) e atletas (ELLENBECKER et al., 2007; FORBES et al., 

2009; HOLM; STEEN; OLSTAD, 2005; KELLIS et al., 2001; WEIR et al., 1999).  
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Além disso, algumas evidências mostram que o torque gerado pelo sistema 

musculoesquelético pode ser influenciado pelas variações relacionadas à maturação biológica 

(CARLING; LE GALL; MALINA, 2012; CARVALHO et al., 2012) e ao tamanho corporal 

(WEIR et al., 1999; DE STE CROIX et al., 2002), de modo que se torna difícil distinguir os 

efeitos independentes da idade cronológica, da maturação biológica e do tamanho corporal 

sobre o torque/força muscular. 

A força muscular é um importante componente do treinamento muscular, por esta 

razão, a avaliação da força muscular com recurso da dinamometria como a isocinética é 

largamente utilizada e sugerida que as diferenças bilaterais de força (déficits musculares) e a 

razão agonista/antagonista (R=I/Q) estão relacionadas com as exigências específicas dos 

diversos desportos conforme afirmam (BROWN e APPLEGATE, 2000; CALMES E 

MINAIRE, 1995). 

Da mesma maneira Neto et al. (2010) evidenciou que a força muscular é uma variável 

comprovadamente importante para o desempenho humano, na prática do futebol e outros 

esportes. Os valores de força além de ter um componente individual e genético são também 

influenciados por fatores cronológicos e pela modalidade praticada. Ainda segundo esses 

autores, a avaliação isocinética, apesar de não constituir um método de avaliação especifica 

do gesto desportivo permite em cada grau de movimento articular o torque máximo, 

desenvolvido pela musculatura testada em toda a execução do movimento. Afirmam ainda os 

autores que a força muscular pode definir o estado de saúde bem como o desempenho em uma 

determinada modalidade esportiva. 

De acordo com Brown e Applegate (2000), Carvalho e Cabri (2007) referências de 

déficits da relação dominante e não dominante superior a 10-15% são indicadores de 

desequilíbrio muscular e podem estar também associados com o elevado risco de lesões e 

alterações no desempenho desportivo. Um dos estudos de Carvalho e Cabri (2007) destacou a 

importância da avaliação isocinética da força para apontar possíveis desequilíbrios musculares 

e reais incapacidades. 

O interesse pela pesquisa da avaliação biomecânica com jogadores de futebol vem 

crescendo nos últimos 20 anos, por meio do crescimento esportivo. Existem diversos estudos 

como Carvalho e Cabri (2007); Mognoni et al., (1994); Masuda et al., (2003); Ergün et al. 

(2004); Rahnama, Less e Bambaecichi (2005); Fonseca et al. (2007) onde comprovaram na 

literatura sobre a força isocinética de jogadores de futebol, porém ainda há a necessidade de 

mais estudos para comparar entre categorias e posições táticas. 



2. REVISÃO DA LITERATURA 

___________________________________________________________________________ 

17 

 

Constatou-se em diversas pesquisas a presença de valores discrepantes de pico de 

torque no movimento de flexão e extensão do joelho do membro dominante e não dominante 

realizado em dinamômetro Isocinético (MOGNONI et al., 1994; MASUDA et al., 2003; 

ERGÜN et al. 2004; RAHNAMA, LESS e BAMBAECICHI 2005). 

Além disto, Jönhagen et al. (1994) destacam que as lesões dos jogadores podem 

resultar do desequilíbrio destes grupos musculares, ocasionando déficits musculares ou 

também por jogo mais agressivo. Por isto, treinar estes músculos flexores e extensores dos 

joelhos é importante para os jogadores de futebol, podendo equilibrar a musculatura que está 

mais fraca. 

Estes desequilíbrios musculares podem ter influência no elevado volume e intensidade 

que é submetido o membro não dominante em suportar o corpo nas mais variadas ações, seja 

em jogos ou em treinamentos comparado ao dominante, principalmente em se tratando de 

Futebol (CARVALHO e CABRI, 2007). 

É comum encontrarmos crianças e adultos destros, que por sinal, refletem a grande 

maioria dos praticantes de futebol, mas sinistros ou canhotos também surgem meio ao 

montante de adeptos do esporte mais difundido no Brasil e Mundo, onde o trabalho bilateral é 

fundamental para o equilíbrio e a alta dinamicidade a que alcançou, ressaltando assim a 

necessidade de se trabalhar ambos os lados do corpo, respeitando-se assim as individualidades 

biológicas, o que sustentam que o total sucesso no futebol só ocorrerá se houver a utilização 

de ambas as pernas (BARFIELD, 1995; BARBIERI et al., 2008).  

Da mesma maneira, Carvalho e Cabri (2007) constataram que o perfil 

musculoesquelético bilateral pode ser afetado por diversos fatores como o nível profissional 

do atleta, o estilo de jogo, a posição tática e os próprios métodos de treinamento, o que deve 

ser observado para nossas futuras gerações. 

Existe um risco associado quando atletas apresentam déficits de força, podendo surgir 

na forma de diferenças bilaterais e entre agonistas/antagonistas, ocasionando em desequilíbrio 

muscular (SOARES, 2007; MASSADA, 2003). Estes desequilíbrios musculares poderão 

potencializar o aparecimento de lesões, seja a nível muscular ou articular (EKSTRAND & 

GILLQUIST, 1981 e 1983). E estas lesões no futebol podem gerar um considerável problema 

para o jogador, para o clube, e por ser um desporto popular também será um problema para a 

sociedade em geral (SOLIGARD et al., 2008) 

Na atualidade o risco de contrair uma lesão esportiva é muito elevado, pois os atletas 

estão sujeitos a cada vez maior intensidade nos treinos e maior quantidade de jogos, mas se 
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fizerem avaliações constantes dos desequilíbrios musculares podem diminuir o risco 

(DAUTY, POTIRON-JOSSE, & ROCHCONGAR, 2003).  

Portanto, Marques (2004) afirma que ainda há a necessidade de mais estudos sobre a 

força como uma variável determinante para elevar o rendimento específico do jogador de 

futebol. 

 

2.4. FORÇA EXPLOSIVA NO FUTEBOL 

 

A força muscular é um componente da aptidão física essencial para todo e qualquer 

movimento do ser humano, por isso a necessidade do seu desenvolvimento, ainda mais 

quando direcionado para jovens em crescimento (GUILA, 2001). 

O treinamento de força muscular é indicado para auxiliar no treino desportivo para 

jovens atletas e profissionais, melhorando a coordenação muscular e o desempenho motor nas 

atividades desportivas competitivas, diminuindo as sobrecargas articulares e reduzindo o risco 

de lesões (BENETTI et al, 2005; SCHENEIDER et al, 2004).  

Conforme Marques (2010) afirma que o trabalho de força é essencial para jovens, 

porém há que ter especial atenção com o treinamento de força em púberes, uma vez que se 

observa de forma errada e constantes utilizações de formas de treinamento inadequadas e 

semelhantes aos adultos.  

A força é, portanto, uma qualidade física básica que pode influenciar no desempenho 

da potência (Hoff & Helgerud, 2004), ao passo que o aumento da força é associado ao 

aumento da força relativa e, consequentemente, ao aumento da potência (Wisløff, et al., 

2004). Alguns estudos apontam uma relação estreita do teste de força dinâmica máxima para 

membros inferiores com os testes de velocidade, agilidade e impulsão vertical (Baker & 

Nance, 1999; N. K. Harris, Cronin, Hopkins, & Hansen, 2008; Peterson, Alvar, & Rhea, 

2006; Wisløff, et al., 2004). Todavia, já foram observadas relações não significativas entre 

força e velocidade, só havendo associações entre os testes de potência e os testes de 

velocidade (Cronin & Hansen, 2005). Devemos, entretanto, enfatizar que estudos de 

correlação podem gerar apenas ideias de associação, mas não relações de causa e efeito.  

A potência é representada como um componente essencial para manter a boa forma 

física e alcançar sucesso nos desportos que requerem força explosiva conforme afirma Rossi e 

Brandalize (2007). Pois as principais ações dos desportos são definidas geralmente pela 

capacidade de força explosiva/potência nos arremates e saltos no futebol. Segundo estes 
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mesmos autores anteriores o salto vertical, caracterizado por um movimento balístico de 

rápida ação muscular excêntrica seguida por contração concêntrica máxima. 

No jogo de futebol, as capacidades físicas envolvidas como o endurance dividem 

importância com a força e a potência (Hoff & Helgerud, 2004). A força máxima pode ser 

definida como a maior tensão produzida pelo sistema neuromuscular, a qual pode ocorrer em 

situações estáticas ou dinâmicas, em que a potência é o produto da força em razão da 

velocidade, a qual é caracterizada pela capacidade do sistema neuromuscular em gerar maior 

quantidade de impulsos nervosos em determinado tempo (Wisløff, et al., 1998). 

A potência pode ser determinada como o produto da força e da velocidade, como 

resultado, os fatores que afetam tanto a força muscular quanto à velocidade de encurtamento 

determinarão à potência que pode ser produzida, fornecendo ao músculo um impulso neural 

adequado (KELLER, GETTYS e SKOVE 1997). 

Os mesmos autores anteriores afirmam que os principais determinantes da produção 

de potência são o número de fibras musculares ativadas em paralelo e a velocidade com que 

os miofilamentos podem converter energia em trabalho mecânico. A força que o músculo 

pode exercer é proporcional ao número de unidades geradoras de força em paralelo e a força 

muscular aumenta com a área de secção transversa. A velocidade máxima que um músculo 

pode encurtar-se é determinada pela enzima miosina ATPase. Essa enzima controla a 

velocidade de interação entre actina e miosina, e assim, a velocidade de ciclagem das pontes 

transversas (KELLER, GETTYS e SKOVE 1997). 

Em relação a força explosiva, Verkhoshanski (2000), observou que nas condições da 

atividade desportiva, este tipo de força, se manifesta através de trabalho muscular isométrico e 

dinâmico, e no último caso, deverá ser superada a resistência externa. Sendo assim, o 

desportista, durante os esforços explosivos, sempre realiza ao máximo a força inicial, e o 

caráter da força aceleradora dependerá do valor da resistência externa e da força máxima 

muscular. 

A força explosiva é fundamental durante as várias acelerações, mudanças bruscas de 

direção com e sem bola, e crucial para uma melhor impulsão vertical para cabecear com 

maior eficácia. Esta capacidade motora é decisiva para o desenvolvimento de um conjunto de 

técnicas da modalidade e para uma eficiente inclusão de ações tácticas (REBELO & 

OLIVEIRA, 2006). 

Segundo Barbanti et al., (2000) a avaliação da performance desportiva, através de 

testes motores, é um aspecto muito importante para técnicos e preparadores físicos de várias 
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modalidades desportivas. Nos esportes onde o salto vertical é importante, esta performance 

está diretamente relacionada ao rendimento desportivo dos jogadores, podendo este ser 

facilmente avaliado através de testes de salto vertical, válidos e fidedignos. Um dos testes 

utilizados para avaliar a força explosiva dos membros inferiores é Counter Mouvement Jump 

(CMJ), que segundo Tous (1999) é um teste em que a ação de saltar para cima realiza-se 

através do ciclo de estiramento-encurtamento, sendo um salto com contra movimento. Ou 

seja, é uma ação muscular concêntrica precedida de uma breve fase excêntrica e rápida, 

necessária para a inversão do movimento. Este avalia a força explosiva com reutilização da 

energia elástica e utilização do reflexo miotático, bem como a capacidade do recrutamento 

nervoso e coordenação intra e intermuscular. 

Outro teste comumente realizado para avaliar salto em chama-se Squat Jump o qual 

Rodrigues e Marins (2012) afirmam ser um dos testes confiáveis e objetivos para estimar o 

desempenho da força explosiva de membros inferiores. Estes mesmos autores concordam que 

vários instrumentos podem ser utilizados para aplicação dos testes, contudo o tapete de 

contato é uma interessante alternativa para o uso sistemático, sendo estas medidas de altura do 

salto poderão auxiliar no controle e orientação de programas de treinamento e avaliação da 

condição atual de atletas e iniciantes, além da utilidade na detecção de novos talentos. 

Conforme afirma Mollfetta (2009) na maioria das modalidades, inclusive no futebol a 

o desempenho esportivo é dado pela melhora da velocidade de execução do gesto técnico, o 

que está ligado diretamente a melhoria da força explosiva. Assim a força é acompanhada de 

velocidades baixas, enquanto a força explosiva manifesta-se com velocidades elevadas. Desta 

forma, segundo Saraiva (2000), torna-se necessário aplicar ao atleta níveis de força explosiva 

(potência) e de força máxima, tendo em conta que esta última expressão de força é um 

elemento de base da força explosiva. 

Desta forma um bom desenvolvimento da força de salto significa uma cabeçada 

efetiva, que está correlacionada com a capacidade de força, o que precisa ser melhorada antes 

mesmo do treinamento técnico de cabeçada. O máximo desempenho em salto vertical e 

horizontal é imprescindível para o sucesso de atletas em diversas modalidades esportivas o 

que inclui o futebol (WEINECK, 2004). Este tipo de treinamento pode ser avaliado por meio 

de testes de impulsão vertical e horizontal onde verificam a força dos membros inferiores. 

Alguns pesquisadores como Ugrinowitsh et al. (2007) observaram que atletas 

treinados em atividades que envolvam potência muscular tiveram melhor desempenho no 

salto vertical, quando comparados a levantadores de peso e indivíduos fisicamente ativos. O 
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melhor desempenho destes grupos deu-se a uma maior duração da fase concêntrica do 

movimento, pois esta modalidade requer movimentos de grande potência de membros 

inferiores principalmente na hora das saídas de arranque em alta velocidade e saltos verticais 

ou horizontais. 

Para o jogador de futebol é muito expressivo a relação de força máxima da 

musculatura extensora e flexora dos joelhos conforme afirmam Heyden, Droste e Steinhöfer 

(1988), porque é um dos movimentos mais exigidos no treinamento e no jogo desta 

modalidade. Tal fato é reconhecido pelas investigações dos autores anteriores e demonstraram 

que tanto a força de salto horizontal como a de salto vertical dos movimentos dos membros 

inferiores aumentou com a elevação dos níveis de força máxima. 

Ao observar jogadores de futebol durante competições, destaca O’Donoghue (2001), 

que eles aplicam forças em diferentes e elevadas velocidades. A força dos músculos 

isquiotibiais e quadríceps são vitais para os jogadores de futebol para sua locomoção no jogo 

e isto pode afetar a velocidade e a performance nos saltos dos jogadores conforme afirmam 

NEWMAN, TARPENNING e MARINO (2004). 

 

2.5. FORÇA ISOMÉTRICA POR DINAMOMETRIA 

 

O termo força muscular é descrito como a habilidade de um determinado músculo em 

produzir ou resistir a uma força. Esta valência é considerada como necessária e 

imprescindível para a realização da maioria das atividades de vida diária, porém ela pode 

sofrer declínio ao longo dos anos. A força pode ser classificada em três modos: força 

isométrica, força isocinética, força isotônica. A força isométrica é aquela em que o tamanho 

do músculo se mantém constante, diferente da força isocinética e isotônica que são executadas 

através de movimentos musculares (BROWN et al., 2003). 

 Conforme Haff et al, (1997) para realizar a avaliação da força isométrica, existe uma 

variedade de instrumentos, como tensiômetros de cabo, aferidores de tensão, e dinamômetros 

isocinéticos (com velocidade ajustada em zero). O dinamômetro isométrico, é a medida que 

envolve o emprego de força sobre um objeto imóvel (SOARES et al., 2012). 

A dinamometria refere-se a todo o tipo de processo que tem em vista a medição de 

forças, bem como, a medição da distribuição de pressões (ADRIAN E COOPER, 1995; 

AMADIO e DUARTE, 1996). 
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Este tipo de equipamento mostra o pico de força produzido por determinado grupo 

muscular. Por ser normalmente um instrumento portátil, ele permite avaliar alguns segmentos 

corporais e são fáceis e rápidos para aplicação, onde o músculo se contrai (com duração de 04 

a 05 segundos) enquanto executa a força contra o dinamômetro, sendo esta uma forma prática 

e válida de quantificação dessa valência física (CARROLL et al., 2013). Já Júnior Borges et al 

(2009), afirma que o músculo ao se contrair sobre uma tensão muscular por um curto 

intervalo de tempo, normalmente em torno de 8 a 10 segundos, é o suficiente para poder 

verificar os valores e o momento que existiu mais força. 

 Além disso, os autores Brown et al. (2003) se arriscaram em afirmar que os 

dinamômetros portáteis isométricos são mais eficientes que os isocinéticos para fornecer 

medições quantitativas da força. 

Para a aplicação do protocolo deve-se considerar o ângulo da articulação ao se 

executar o teste, o intervalo de descanso entre as repetições consecutivas, o número de 

repetições executadas, a duração da contração e o intervalo de tempo sobre o qual a força ou o 

torque é calculado (BROWN et al, 2003). A literatura disponível indica que o período de 

contração de até cinco (05) segundos é o suficiente para desenvolver o pico de força 

isométrica máxima (BROWN et al, 2003). Já em relação ao número de vezes, os autores 

citados anteriormente sugerem que três tentativas é o método mais indicado, pois tem baixo 

risco de causar fadiga e aumenta a precisão da medida. 

O teste de carga dinamométrico serve para avaliarmos a força isométrica (estática) do 

indivíduo, podendo ser realizado os testes de dinamometria manual, do tórax, lombar e dos 

membros inferiores. Sua realização necessita de aparelhos especiais como os dinamômetros e 

segundo Dias et al. (2010), fatores podem influenciar os resultados, tais como: o incentivo 

verbal e/ou visual ao sujeito avaliado, o horário de aplicação, a dominância, variações 

antropométricas, sexo, entre outros. 

Em relação a força de preensão palmar conforme as afirmações de Frederiksen et al. 

(2006); Desrosiers, Bravo e Hébert (1997); Desrosiers et al. (1999) e Barbosa et al. (2005) a 

força de preensão palmar não é utilizada somente para medir a força da mão, mas é aplicada 

para avaliar a força total do corpo, sendo que com o aumento da idade a força corporal vai 

reduzindo.  

 Os dinamômetros de força como o de preensão manual e tração lombar têm sido 

muito utilizados por serem equipamentos de baixo custo, portátil, fácil manuseio e seus 
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resultados são bem aceitos em avaliações e pesquisas (HAIDAR et al., 2004; HILLMAN et 

al., 2005; RUIZ-RUIZ et al., 2002).  

A força de preensão palmar pode ser influenciada por fatores como a idade, sexo e 

dominância lateral, o qual possui influência direta neste tipo de força. Como afirmam os 

autores Caporrino et al. (1998), Luna-Heredia, Martín-Peña e Ruiz-Gama (2005) e Schlüssel 

(2006) que a mão dominante tem maiores valores de força de preensão manual que a não 

dominante. A força de preensão palmar máxima está associada também com a habilidade para 

realizar as atividades de vida diária e tem relação implícita com autonomia funcional e 

qualidade de vida (NYBO et al., 2001; BOADELLA et al., 2005). 

A escolha da dominância é um fator individual que influencia de forma significativa a 

avaliação da dinamometria manual, pois o percentual de sujeitos canhotos na população é 

baixo, sendo que os destros são em sua grande maioria absoluta (SCHLÜSSEL, 2006). 

O declínio de força também se dá na preensão manual conforme o avanço da idade, 

porém, um estudo de Frederiksen et al. (2006) comprovou que a força pode decair após os 45 

anos. 

Os dinamômetros possuem uma leitura direta, acoplados a registradores digitais, 

elétricos, mecânicos ou informatizados. Outro tipo de dinamômetro é o de Tração Lombar e 

de acordo com Serttineri (1988), a força de tração lombar executada com o apoio da coluna 

vertebral na extensão, deve ser medida na posição vertical e com as pernas estendidas. Este 

mesmo autor também relata que “pode ser medida a força desenvolvida pelos músculos da 

coxa” em conjunto com a musculatura lombar, quando semi-flexiona os joelhos. Importante 

ressaltar que desta maneira estar-se-á realizando o teste proposto por Johnson & Nelson em 

1979, conhecido por levantamento de pernas. 

A dinamometria de tração lombar é utilizada em exames médicos, exames funcionais, 

seleção de pessoal em empresas, exames militares, escolas, clubes, academias, avaliação de 

desenvolvimento físico, avaliação de recuperação motora, sendo aplicado a indivíduos em 

estado normal de saúde, em processo reabilitação, ou de treinamento desportivo. 

 Em um recente estudo de dinamometria, Soares et al. (2012) correlacionaram os testes 

de dinamometria manual, escapular e lombar, o que obteve forte correlação da força de 

preensão manual entre os lados dominante e não dominante. A maior correlação foi entre 

dinamometria manual e lombar, e não entre a manual e escapular. Como não existem valores 

normativos para os testes de dinamometria escapular e lombar, fica uma contribuição inicial 
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registrada nesse estudo. Muito embora esses valores apresentados sejam preliminares e 

específicos para a região específica do estudo.  

Alguns pesquisadores como Hansen et al (2001), observaram que níveis de 

testosterona estão correlacionados com o desempenho da força isométrica, entretanto 

jogadores de elite apresentaram maior tendência de desenvolver força, independente dos 

níveis de testosterona. Já na pesquisa de Rochcongar et al. (1988) quando comparados a 

escolares, jovens futebolistas de elite apresentaram maior força isocinética de membros 

inferiores, indicando que o futebol interfere diretamente no desenvolvimento da força 

muscular. Todavia Amato et al. (2001) verificaram que o condicionamento específico para o 

futebol melhorou a força de membros inferiores de garotos à medida que houve avanço na 

idade, porém a mesma evolução não foi verificada com ginastas. 

 

2.6. LESÕES E DESEQUILÍBRIOS MUSCULARES EM JOGADORES DE FUTEBOL 

 

Em função destas exigências do futebol e muitas vezes devido a fadiga muscular, os 

atletas apresentam altas taxas de incidências de lesões e alto percentual de lesões, 

principalmente nos membros inferiores (RAHNAMA et al., 2003). Pois é um esporte coletivo 

e de contato físico, onde muitas vezes os atletas sofrem risco de lesões musculares e 

articulares tanto no treinamento quanto nas competições (COHEN et al, 1997; BARBOSA, & 

CARVALHO, 2008).  

Estas evidências de lesões no futebol podem ocorrer por contato físico, entretanto, 

nesta modalidade ocorrem ações motoras que não envolvem contato físico, como a corrida, os 

chutes, os passes, os saltos e as trocas constantes de direções (WONG e HONG, 2005). Estes 

mesmos autores afirmam que estas lesões podem estar relacionadas ao treinamento muscular 

e a prática esportiva, que resultam devido às exigências específicas da modalidade.  

Em jogos desportivos como o futebol, os grupos musculares anterior e posterior da 

coxa são solicitados constantemente nas diversas habilidades motoras solicitadas pela 

dinâmica do jogo e estes grupos musculares que envolvem o joelho desempenham importante 

função na estabilidade articular e se estiverem bem fortalecidos e equilibrados previnem 

lesões (ZACAS et al., 1995; AAGAARD et al., 1997; AAGAARD et al., 2000). 

A este respeito Soares (2007), afirma que a força assim como a coordenação são 

importantes fatores para prevenir lesões no futebol, onde ainda afirma que do ponto de vista 
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muscular, um atleta mais forte e com a musculatura equilibrada, possui uma probabilidade 

elevada de obter altas performances e diminuir o risco de lesões. 

O futebol é considerado um espetáculo devido a sua grande popularidade, contudo as 

lesões são inúmeras que advêm da sua prática, sendo responsável por 50% a 60% de todas as 

lesões que ocorrem nas atividades desportivas, sendo causador de um elevado índice de 

afastamento dos atletas dos jogos e dos treinos e, por conseguinte, levando à queda da 

performance desportiva (Fonseca et al., 2007).  

Estas lesões podem vir devido ao intenso contato físico, movimentos curtos, rápidos e 

não contínuos, tais como aceleração, desaceleração e mudanças bruscas de direção, tudo isto 

pode deixar a indesejáveis lesões (Palacio, Candeloro & Lopes, 2009). Ainda para constatar, 

os mesmos autores, confirmam que os traumas físicos tratados em unidades hospitalares 

europeias são em torno de 3,5% a 10% causados pela prática futebolística. 

A lesão desportiva é um nome coletivo para todos os tipos de lesões que ocorrem no 

decurso de atividades desportivas. Após diversas investigações, foi encontrada uma definição 

para lesão desportiva no futebol, reconhecida internacionalmente (Atalaia, Pedro, & Santos, 

2009): “Qualquer queixa física feita por um jogador que resulte de um jogo ou de um treino 

de futebol, independentemente da necessidade de avaliação médica ou afastamento das 

atividades relacionadas com o futebol. Qualquer lesão em que o jogador tenha de receber 

intervenção médica deve ser referida como uma lesão que necessita de “atenção médica” e 

uma lesão que resulte na impossibilidade do jogador participar numa grande parte do treino 

ou jogo de futebol deve ser referida como uma lesão baseada no “tempo de retorno à atividade 

desportiva” (Fuller et al., 2006, p.193). 

O futebol transformou-se ao longo do tempo e as exigências físicas foram superando 

limites, pois muitas vezes os atletas realizam esforços no limite máximo e isto pode levar ao 

risco de lesões (Cohen, Abddalla, Ejnisman, & Amaro, 1997; Barbosa, & Carvalho, 2008).  

No desporto existe vários fatores de risco que causam as lesões, onde podem ser 

divididos em fatores de risco extrínsecos e intrínseco, (Van Mechelen, Hlobil, & Kemper, 

1992; Dvorak & Junge, 2000; Murphy, Connoly, & Beynnon, 2003), sendo que estes últimos 

podem ainda dividir-se em fatores físicos e psicológicos (Taimela, Kujala, & Osterman, 1990; 

Engstrom & Renstrom 1998; Dvorak et al., 2000; Gissane et al, 2001). Os principais fatores 

extrínsecos relacionam-se com o meio ambiente e o local do treinamento, os equipamentos 

utilizados, as regras do jogo, entre outros (Ekstrand & Gillquist 1983; Taimela et al, 1990; 

Kannus 1994; Engstrom & Renstrom 1998; Gissane et al, 2001).  
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Em relação aos fatores intrínsecos, diretamente estão relacionados à performance 

muscular, ou seja, a capacidade de produzir força, potência e resistência, (Aagard, Simonsens, 

Magnusson, Larsson, & Dyhre-Poulsen, 1998; Nicholas & Tyler, 2002; Ladeira, 1999) dentre 

deles a fraqueza muscular, o desequilíbrio muscular, a instabilidade articular e a fadiga são 

riscos que podem levar a lesão (Agre, 1985; Verrall et al., 2001; Arnason et al., 2004; 

Hoskins & Pollard, 2005; Goldman & Jones, 2011).  

Estudos têm mostrado que jogadores de futebol com desequilíbrio muscular podem ter 

até 4-5 vezes mais probabilidade de lesionar os flexores do joelho quando comparados aos 

jogadores com equilíbrio muscular (CROISIER et al., 2008). E uma das lesões mais 

frequentes nos jogadores de futebol são os posteriores da coxa, designadamente nos 

isquiotibiais, ocorrendo normalmente durante uma rápida aceleração ou desaceleração e/ou 

uma rápida mudança de direção, durante a corrida em velocidade máxima ou durante um salto 

(Hawkins & Fuller, 1999; Goldman & Jones, 2011).  

As lesões nos isquiotibiais são responsáveis por 12% a 16% de todos os acidentes 

relacionados com o futebol (Foreman et al., 2006; Arnason, Andersen, Holme, Engebretsen, 

& Bahr, 2008; Dauty & Collon, 2011; Goldman & Jones, 2011), e as tensões musculares 

sofridas por jogadores de futebol afetam 47% os músculos isquiotibiais, principalmente o 

bíceps femoral, e estas lesões são ainda caracterizadas por uma elevada taxa de 12% a 31% 

(Askling, Karlsson, & Thorstensson, 2003; Heiderscheit, Sherry, Silder, Chumanoy & Thelen, 

2010; Goldman & Jones, 2011), podendo levar os jogadores a uma incapacidade de jogar 

futebol até 90 dias (Petersen & Holmich, 2005; Hoskins & Pollard, 2005; Heiderscheit et al, 

2010; Goldman & Jones, 2011). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 3 
 

FORÇA EM JOGADORES DE FUTEBOL PROFISSIONAL E CATEGORIAS DE BASE DE ACORDO 

COM AS POSIÇÕES TÁTICAS 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Este estudo caracterizou-se como causal comparativo, o que muitas vezes também 

tratado como pesquisa descritiva, pois é uma característica de pesquisa correlacional, 

determinando condições das reações ou causas. Na pesquisa causal-comparativo o 

pesquisador aponta as causas e efeitos, para diferenças em grupos ou indivíduos, observando 

nos grupos as variáveis diferentes e apontando a média destas diferenças (GAY, MILLS e 

AIRASIAN, 2009). 

O estudo causal-comparativo serve para identificar causa e relação entre os efeitos, 

este tipo de estudo tipicamente envolve dois ou mais grupos e uma ou mais variáveis 

independentes, analisando as causas e correlações. As variáveis independentes em um estudo 

causal-comparativo não foram manipuladas pelo pesquisador, sendo um procedimento de 

controle para interpretar os resultados (GAY, MILLS e AIRASIAN, 2009). 

Portanto, esta caracterização adequou-se muito bem a este estudo que foi desenvolvido 

com atletas de futebol em três diferentes categorias e seis diferentes posições táticas. 

As variáveis medidas deste estudo foram as antropométricas como idade, massa 

corporal, estatura e perimetrias de perna e coxa e as medidas de força: pico de torque de 

extensão e flexão de joelho, preensão palmar, tração lombar, levantamento de pernas, 

impulsão horizontal e vertical. 

 

3.1. AMOSTRA  

 

A amostra foi constituída por conveniência sendo todos atletas federados de futebol de 

campo de um clube da cidade de Passo Fundo (RS, Brasil), do sexo masculino, envolvendo 

três categorias, Sub-15, Sub-17 e Profissional, as três categorias participaram do Campeonato 

Estadual organizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), durante o ano de 2013. Na 

categoria Sub-15 participaram 23 atletas de 14,7±0,5 anos, estatura 168,5±7,6 cm e massa 

corporal com 58,2±10,5 Kg. Na categoria Sub-17 participaram 26 atletas com idade 16,8±0,4 

anos, estatura 176,2±6,6 cm e massa corporal de 69,2±7,9 Kg. Na categoria profissional 

participaram como sujeitos de pesquisa 26 atletas com média e desvio padrão de idade 

23,1±5,1 anos, estatura 181,2±6,7 cm e massa corporal de 76,3±8,3 Kg. Totalizando 75 atletas 

nas três categorias envolvidas. 
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3.2. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Todo e qualquer atleta que estivesse lesionado ou incapacitado de realizar as 

avaliações foram desconsiderados da pesquisa. Foi comunicado à equipe técnica quando o 

atleta apresentou alguma dificuldade física durante as avaliações e encaminhou-se ao 

departamento médico do Clube para investigação. Todos os jogadores receberam um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (em anexo), sendo que somente foram avaliados após a 

leitura e assinatura deste termo por eles mesmos (Maiores de idade “Apêndice I”) na categoria 

Profissional ou pelos pais e ou responsáveis nas categorias de base (Apêndice II), quando 

menor de idade. Aqueles que não entregaram o termo de consentimento assinado não foram 

considerados sujeitos para avaliação desta pesquisa.  

A pesquisa iniciou a coleta de dados somente após o Comitê de Ética em Pesquisa por 

meio do Sistema da Plataforma Brasil encaminhar o Parecer Favorável nº 108527/2012. 

 

3.3. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 

Os equipamentos utilizados para este estudo compreenderam: 

- Dinamômetro isocinético Biodex Multi Joint System 3 Pro (unidade de media em Nm); 

- Dinamômetro de preensão, da marca Kratos (Modelo ZM), com definição de 1 Kgf, cuja 

escala varia de 0 a 10 (multiplicando o valor por 10 Kgf), com capacidade de 100 Kgf. 

- Dinamômetro de tração lombar e de levantamento de pernas da marca Kratos (Modelo DS), 

cuja escala varia de 0 a 17 (multiplicando o valor por 10 Kgf), com capacidade de 170 Kgf.  

- Balança e estadiômetro Cauduro (capacidade até 150 Kg) 

- Bicicleta ergométrica Movement Technology BM 2700. 

- Fita Métrica com dimensão de 3 m (0-300 cm), marca Sanny. 

- Jump System Pró (dimensão do tapete de contato: medindo 1000 x 600 x 8 mm, utilizando o 

Software Jump System 1.0) 

- Fita Métrica para medidas corporais, marca Med Equipa (0-150 cm) 

Os equipamentos foram regulados e calibrados conforme suas normas e especificações 

antes das coletas de dados. 
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3.4. PROCEDIMENTOS E PROTOCOLOS 

As avaliações foram realizadas no período preparatório (fase específica) das categorias 

envolvidas e depois de três meses reavaliadas no período competitivo. O tempo de intervalo 

entre as avaliações foi de três meses (12 semanas), determinado de acordo com a categoria 

avaliada, conforme o calendário do seu campeonato federado, (Profissional, Sub-17, Sub-15). 

Os indivíduos foram instruídos a chegar ao laboratório descansados e hidratados com 

pelo menos 2 h após a última refeição. Os testes foram realizados no laboratório de 

biomecânica em um ambiente climatizado (21-22 °C) no mesmo horário do dia (± 2 h) para 

minimizar os efeitos da variação diurna biológica (ATKINSON e REILLY, 1998). 

Em todas as avaliações foram realizados vários estímulos verbais para que o atleta 

realmente executasse com sua força máxima o movimento desejado. Todos os atletas estavam 

com seu uniforme de treinamento e calçado esportivo para realização das avaliações. 

Os procedimentos das avaliações foram organizados em dois momentos no 

Laboratório de Biomecânica, sendo no 1º momento (entrega do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido) após leitura do TCLE e assinado foi verificado: Massa Corporal, 

Estatura, Perimetria de Coxa e Perna, Preensão Palmar, Tração Lombar, Levantamento de 

Pernas e Pico de Toque no isocinético) e no 2º momento (Avaliação envolvendo a potência 

dos membros inferiores de impulsão vertical e horizontal). 

Somente foram realizadas as coletas dos atletas que entregaram o TCLE assinado 

autorizando a participação no estudo, aqueles que eram menores de idade os pais e/ou 

responsáveis assinaram o termo junto ao local de coleta autorizando seu filho a participar da 

pesquisa. Oitenta por cento dos atletas das três categorias já haviam realizado estas avaliações 

em momentos distintos anterior a este estudo, portanto já sabiam o procedimento dos 

protocolos de avaliações, aqueles que não haviam nunca realizado foram comunicadas todas 

as orientações e ambientaram-se nos equipamentos antes de realizar a avaliação propriamente 

dita, seguindo um protocolo de reconhecimento. 

 

1º Momento: 

O local para coleta de dados das forças nos dinamômetros foi no Laboratório de 

Biomecânica da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade de Passo Fundo 

– Rio Grande do Sul – Brasil. 

Para avaliação cada atleta compareceu ao laboratório no dia e horário previamente 

agendado com a comissão técnica da equipe. Todos os testes foram realizados pelos mesmos 



3. METODOLOGIA 

___________________________________________________________________________ 

32 

 

avaliadores para melhor padronização e controle, sendo que os mesmos foram treinados pelo 

próprio pesquisador onde estes são estagiários do laboratório de biomecânica da Faculdade de 

Educação Física e Fisioterapia, todos com treinamento específico e com experiência destas 

avaliações. Cada atleta entregou o TCLE para o pesquisador, autorizando a sua participação 

neste estudo, bem como o clube já havia autorizado a realização desta investigação com as 

equipes de futebol. 

Foi verificada a Massa Corporal e a Estatura dos atletas antes de qualquer avaliação de 

força, foram realizadas de acordo com o protocolo internacional apresentado por Olds et al., 

(2006). Para obter o peso corporal (massa corporal) foi utilizada uma balança da marca 

Cauduro (capacidade até 150Kg). Foi direcionado o atleta até a balança, descalço e 

uniformizado apenas com seu calção e camiseta de treino, subiu ao centro da plataforma da 

balança e permaneceu imóvel, com os braços colocados ao lado do corpo relaxados, com a 

cabeça virada para a frente e com o peso distribuído uniformemente sobre ambos os pés. A 

leitura foi realizada após a estabilização do equipamento da balança e o peso foi expresso em 

Quilogramas (Kg). Para medir a estatura o atleta ficou nesta mesma balança pois o 

estadiômetro é acoplado no equipamento na mesma posição anterior onde foi posicionado o 

equipamento de medição no vértex (crânio), sendo ajustado corretamente o Plano Horizontal 

de Frankfurt, estando em posição ereta e com os pés unidos e calcanhares próximos, solicitou-

se ao atleta par inspirar o máximo ar, mantendo a posição ereta e a leitura foi expressa em 

centímetros (cm). 

Depois se verificou a posição tática que desempenha em campo, a mão dominante e a 

perna dominante de cada sujeito pesquisado por meio de um cadastro no próprio computador 

do laboratório.  Para Rosa Neto (2002), a lateralidade é a preferência lateral, direita ou 

esquerda, dos segmentos corporal, sensorial e neurológico (mão, pé, olho, ouvido e hemisfério 

cerebral). Portanto, foi solicitado ao atleta responder qual era a mão e o pé de preferência para 

executar os movimentos esportivos e assim foi definido o lado dominante. 

 Nas perimetrias de coxa e perna foram verificadas três medidas em cada membro para 

ver a confiabilidade da medida e os resultados iguais foram computados. O Protocolo 

utilizado para perimetria de coxa medial (meso-femural), de acordo com Fernandes Filho 

(2003), o avaliado em posição ortostática, com as pernas levemente afastadas, a fita colocada 

no nível do ponto meso-femural (ponto médio entre a prega inguinal e a borda superior da 

patela) em um plano horizontal. Na perimetria de perna (panturrilha) mesmo protocolo 

anterior no ponto de maior massa muscular. 
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Para os testes de força isométrica com uso de dinamômetros mecânicos foram 

utilizados os modelos da marca Kratos, cedidos pelo curso de Educação Física e Fisioterapia 

da Universidade de Passo Fundo conforme as figuras 1 e 2. 

A força de preensão palmar (FPP) foi analisada por meio de um dinamômetro de 

preensão citado nos instrumentos (figura 1). As medidas foram realizadas na mão direita e 

esquerda com os atletas na posição ortostática, mantendo-se os braços estendidos e pronados 

sem apoiar o equipamento no corpo. A força máxima de preensão manual foi estabelecida 

pelo maior valor gerado pelas três tentativas em cada mão (no máximo 5 segundos de 

preensão), com intervalo de 30 segundos entre cada execução, verificando a mão dominante e 

não dominante do avaliado conforme ficha do laboratório. 

 

  

Figura 1 – Dinamômetro de FPP e foto de um atleta realizando a avaliação  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Após a preensão palmar, o atleta foi submetido a um aquecimento em bicicleta 

ergométrica sem carga, durante cinco minutos para ativar a musculatura dos membros 

inferiores.  Ao término do aquecimento realizaram o teste de força no dinamômetro de tração 

lombar (TL) e levantamento de pernas (LP), conforme a (Figura 2). 

 
Figura 2 – Dinamômetro de TL e LP da marca Kratos (2012) e foto de um atleta realizando as duas 

avaliações 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Para o teste de Tração Lombar o posicionamento corporal foi ajustado ao 

dinamômetro ficando entre os pés do avaliado, joelhos e cotovelos estendidos, mãos no 

suporte do equipamento e tracionar o máximo que pudesse. Para o Levantamento de Pernas 

foi determinado o mesmo posicionamento dos pés, porém os joelhos semiflexionados e 

abduzidos ao lado do dinamômetro, coluna ereta, cotovelos estendidos e ao sinal, levantar o 

máximo possível, ou seja, extensão dos joelhos. Realizou o protocolo com três tentativas em 

cada avaliação concedendo trinta segundos de intervalo e considerando a melhor tentativa, 

sendo o maior valor como resultado final, para todas as avaliações nos dinamômetros 

mecânicos. 

Após o teste de dinamometria de levantamento de pernas foi avaliado a força 

isocinética (Pico de Torque) de extensão e flexão de joelho dominante e não dominante 

conforme a (Figura 3).  

 
 
Figura 3 – Dinamômetro isocinético Biodex Multi Joint System 3 Pro e foto de um atleta executando o 

movimento de flexão e extensão do joelho. 

Fonte: Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para medir o pico de torque e o déficit muscular dos atletas, utilizou-se um 

dinamômetro isocinético Biodex Multi Joint System 3 Pro para realizar a extensão e flexão 

do joelho. O equipamento foi calibrado antes de iniciar as avaliações do dia conforme as 

recomendações do equipamento. Os sujeitos posicionaram-se confortavelmente na cadeira do 

equipamento, conforme Manual de Aplicações/Operações (2002), apoiando o dorso no 

encosto a 85° ajustado até que a fossa poplítea estivesse apoiada na parte anterior do assento. 

Para estabilização do tronco foram colocados os cintos de segurança, sendo um em volta da 

cintura, dois cruzando o tórax e as espinhas ilíacas ântero-superiores. Para melhor fixação da 

coxa, uma cinta do aparelho foi passada acima da articulação do joelho e também três 

centímetros acima do maléolo medial (articulação tibiotársica) para estabilizar a perna ao lado 

que executou o movimento. O eixo de rotação do dinamômetro ficou alinhado com o eixo da 

articulação do joelho (epicôndilo lateral do joelho). A amplitude de movimento foi 
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estabelecida a partir do posicionamento de extensão máxima voluntária (0°) até a posição de 

flexão a 90°. Foi solicitado ao atleta para relaxar a musculatura da perna e coxa envolvida 

sobre o equipamento a um ângulo aproximadamente entre 45° a 50° onde a alavanca do 

equipamento estava travada para realizar a pesagem do membro inferior e do braço de 

alavanca por meio da correção do efeito da gravidade que o próprio equipamento fornece. 

Antes de iniciar a mensuração, o atleta recebeu orientações e depois realizou três 

movimentos livres (extensão e flexão), ambientando-se com os movimentos no dinamômetro 

e para que os avaliadores também pudessem perceber se o atleta entendeu a dinâmica da 

avaliação. Em seguida iniciou o protocolo de avaliação, o qual foi composto por duas 

velocidades angulares (60°/s e 300º/s) onde o indivíduo realizou cinco repetições e após o 

intervalo de 60 segundo, executou 20 repetições na última velocidade (300º/s). Em todos os 

movimentos foi realizada uma ação muscular concêntrica do joelho na extensão e flexão. A 

avaliação iniciou na posição de flexão máxima terminando na extensão, e assim 

sucessivamente até terminar 100% da série. Entre cada uma das séries (velocidades), 

determinou-se um intervalo de 60 segundos para recuperação do atleta. Os sujeitos foram 

instruídos para exercerem o máximo de força possível, tanto na extensão quanto na flexão do 

joelho e durante a realização receberam estímulo verbal para que realmente executassem o 

máximo de força aplicada. Em seguida o mesmo procedimento foi realizado no outro joelho, 

realizando em ambos os joelhos e depois organizado em dominante e não dominante. Não foi 

levando em conta qual membro inferior foi avaliado primeiro, pois o procedimento foi 

aleatório e por conveniência para otimização da coleta. 

Os testes avaliados nos dinamômetros mecânicos foram breves não levando mais do 

que 3 a 5 segundos em cada repetição, sendo que a recuperação energética do atleta é rápida. 

Na avaliação isocinética na velocidade de 60º/s onde realizou 5 repetições o tempo de 

execução foi no máximo 8 segundos e na velocidade de 300º/s onde foram 20 repetições o 

atleta levou em média 15 segundos pois o movimento é muito mais leve e rápido. Isto não 

tornou a avaliação difícil, pois para atletas a recuperação é muito rápida para uma nova 

avaliação. No final da última avaliação cada atleta foi orientado para um alongamento da 

musculatura exigida com princípio de relaxamento muscular aproximadamente 10 minutos. 

Lembrando que 80 % dos atletas avaliados nas três categorias já haviam realizado estas 

avaliações rotineiramente em outros momentos em anos anteriores, pois desde o Sub 13 que 

avaliamos atletas deste clube. 
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2º Momento: 

 Uma semana após a primeira avaliação, os atletas retornaram ao laboratório com 

agendamento marcado para realizar as avaliações de forças dinâmicas (impulsão horizontal e 

vertical) foram novamente no mesmo laboratório de biomecânica FEFF/UPF o qual os atletas 

já estavam ambientados. 

Antes da avaliação cada atleta realizou um aquecimento de cinco minutos na bicicleta 

ergométrica sem carga para adequar sua musculatura às exigências do teste físico e depois 

alguns exercícios articulares de flexão e extensão de quadril e joelho adequados para os saltos. 

Para o teste de Impulsão Vertical desta avaliação executou-se o protocolo 

recomendado por Komi e Bosco (1978) conforme Rodrigues e Marins (2012), Squat Jump 

(SJ), adaptado para o Jump System Pró, conforme a (Figura 4) abaixo e a sequência do 

protocolo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Plataforma Jump System Pró e foto de um atleta executando o salto vertical. 

Fonte: Fonte: Dados da pesquisa 

 

a) Equipamento: Para avaliação de impulsão vertical foi adotado o equipamento Jump System 

Pró onde é um instrumento de medição que possui um tapete medindo 1000 a 600 por 8 mm, 

ligado por uma interface do tapete para o computador, registrando a altura do salto dos atletas 

via software jump system 1.0.  
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b) Procedimentos: Cadastro do atleta no programa do equipamento, onde registrou-se o nome, 

data de nascimento, clube, categoria, massa corporal. Após o cadastro o atleta posicionou-se 

com os pés em cima do tapete. Adotou-se a posição de meio-agachamento, devendo estar em 

uma posição estática de flexão dos joelhos a 90º, mãos na cintura, os pés paralelos com um 

afastamento confortável, não foi permitido um novo abaixamento do centro de gravidade, 

permanecendo em torno de cinco segundos, sendo o movimento apenas ascendente. O salto 

foi realizado somente com a capacidade dos grupos musculares esqueléticos que geram força 

sem a utilização dos balanços dos braços ou qualquer outro movimento. Ao sinal do avaliador 

o atleta executou o salto vertical em sua potência máxima, executando o salto e permanecendo 

com os joelhos estendidos. O equipamento registrou a sua impulsão via programa no 

computador, fazendo a leitura do tempo de voo que ele ficou no ar até o novo contato no 

tapete. Cada atleta executou três saltos válidos, com um intervalo de 30 segundos de 

recuperação.  

c) Escores: Os saltos válidos foram aqueles que seguiram fielmente o protocolo estipulado, no 

caso de não terem respeitado o protocolo, repetiu-se novamente para validação do salto. 

Foram computados todos os saltos e para registro foi anotado o maior valor dos três saltos. 

 

Salto de impulsão horizontal, conforme a (Figura 5) e o protocolo de Guedes e Guedes (2006) 

abaixo: 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Salto Horizontal e foto de um atleta executando o salto. 

Fonte: Fonte: Dados da pesquisa 

 

a) Equipamento: Fita métrica com aproximadamente 3 metros de comprimento fixado no solo, 

com ponto zero coincidindo com a linha de partida para o salto.  
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b) Procedimentos: o avaliado colocou-se atrás da linha de partida, com os pés paralelos com 

afastamento aproximadamente a largura dos quadris e a ponta dos pés próximos a marca zero. 

Para a realização do teste, o sujeito saltou à frente com impulso simultâneo das pernas, 

procurando atingir o máximo de distância possível caindo com os pés paralelos. A 

movimentação dos braços não foi permitida, sendo que foram orientados para colocar as mãos 

no quadril (cintura) para que não interfira na impulsão. O atleta foi orientado para que 

aterrissasse com os pés entre a escala de medida fixada no chão, permanecendo nesta posição 

até que fosse realizada a leitura da medida. O sujeito realizou três tentativas de salto, com 

intervalo de 30 segundos, em caso de um salto inválido, foi realizado novamente a tentativa. 

c) Escores: os resultados dos saltos foram registrados a cada tentativa, prevalecendo a maior 

distância em centímetros entre a linha de partida e a linha do calcanhar que tocou o solo mais 

próximo do ponto zero. Foi computado o melhor dos três saltos válidos para cada atleta. 

Todos os resultados foram computados em planilha eletrônica (Excel) para melhor 

organização e segurança dos dados e posteriormente tratados estatisticamente no SPSS 

(versão 19.0). 

 

3.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foi realizado para este estudo causal-comparativo uma análise de estatística descritiva 

e inferencial caracterizando a média (tendência central) e o desvio padrão (dispersão) entre os 

atletas conforme suas categorias e de acordo com as posições táticas utilizadas em campo em 

relação a todas as variáveis pesquisadas como idade, massa corporal, estatura, pico de torque, 

déficit muscular, preensão palmar, levantamento de pernas, tração lombar, impulsão 

horizontal e vertical.   

Todos os dados foram tabulados no Microsoft Windows Excell 2007 para 

arquivamento dos dados brutos e depois todas as análises estatísticas foram realizadas 

utilizando o software IBM SPSS Statistics, versão 19. Nas análises estatísticas foi considerado 

o nível de significância de 5%, valor estabelecido para ciências sociais e comportamentais, ou 

seja, o intervalo de confiança utilizado foi de 95% para as médias de todas as variáveis. Todas 

as variáveis foram analisadas quanto à normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk. 
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Foi aplicado o Test t de student pareado para amostras dependentes para verificar 

diferenças estatísticas de valores entre período preparatório (pré-teste) e período competitivo 

(pós-teste) com todas as variáveis analisadas neste estudo.  

Foi utilizado uma Análise de Variância (ANOVA One-Way) para determinar 

diferença entre as médias e entre os grupos de medidas repetidas para uma distribuição 

normal, como entre as três categorias (Sub-15, Sub-17 e Profissional) nas variáveis do estudo; 

e também para analisar em cada categoria a diferença estatística entre as seis posições táticas 

escolhidas para esta investigação (goleiro, zagueiro, lateral, volante, meia e atacante). 

Também foi analisada pela ANOVA One-Way diferença estatística entre cada posição tática 

entre as três categorias. 

Foi aplicado Correlação de Pearson entre todas as variáveis de força no Pré-teste e 

Pós-teste. Todos os testes estatísticos foram aplicados entre o período preparatório (pré-teste) 

e no período competitivo (pós-teste) sendo que em alguns casos foi analisada a variação 

percentual entre pré e pós, com um intervalo de três meses entre cada avaliação. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 4 

 
FORÇA EM JOGADORES DE FUTEBOL PROFISSIONAL E CATEGORIAS DE BASE DE  

ACORDO COM AS POSIÇÕES TÁTICAS 
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4.RESULTADOS 

 

 

Os resultados a seguir foram divididos conforme os objetivos específicos desta 

investigação: características antropométricas e pico de torque de extensão e flexão de joelho 

dos atletas, no lado dominante e não dominante e nas categorias conforme as posições; força 

dinâmica de impulsão horizontal e vertical entre os atletas conforme suas categorias e 

posições; preensão palmar dominante e não dominante, tração lombar e levantamento de 

pernas entre as categorias e suas posições; perimetria de coxa e perna dominante e não 

dominante entre as categorias e posições; correlação entre as variáveis desta pesquisa nas 

categorias (Sub-15, Sub-17 e Profissional). 

Os atletas de cada categoria foram avaliados no período preparatório da temporada 

(Pré-teste) e depois no período de competição (Pós-teste) no final do primeiro turno 

aproximadamente três meses entre o Pré-teste e Pós-teste (12 semanas). Entre os períodos de 

avaliação houve alguns atletas que saíram por motivos de cancelamento de contrato com o 

clube. 

O início do período preparatório (Pré-teste) para cada categoria foi em meses distintos 

no calendário da Federação Gaúcha de Futebol de 2013, portanto as avaliações não se 

acumularam no mesmo mês durante o ano, pois foram realizadas em momentos alternados, 

iniciando com os profissionais em dezembro, depois a categoria Sub 17 em abril e o Sub-15 

em maio. 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTIRCAS E PICO DE TORQUE DE 

JOELHO DOS ATLETAS CONFORME AS CATEGORIAS 

 

4.1.1. CATEGORIA SUB-15 NO PERÍODO PREPARATÓRIO E COMPETITIVO 

 

Nesta categoria Sub-15 foram divididos por posições táticas como Goleiro, Zagueiro, 

lateral, Volante, Meia e Atacante. Neste estudo não foi descriminado lateral direito ou 

esquerdo, somente a posição tática que jogava. 

Na pré-temporada desta categoria, foram investigados 23 atletas de acordo com as 

posições, resultando dois Goleiros (8,7%), cinco Zagueiros (21,7%), cinco Laterais (21,7%), 

quatro Volantes (17,4%), três Meias (13%) e quatro Atacantes (17%).  
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Destes atletas da pré-temporada (Pré-teste), 21 eram destros (91,3%) e dois eram 

canhotos (8,7%), percebendo uma grande diferença de atletas destros nesta categoria e a 

necessidade de jogadores com coordenação no membro inferior esquerdo para executar 

finalizações. No período de competição (Pós-teste) diminuiu o número de atletas desta equipe 

pois o clube dispensou alguns atletas, totalizando 20 sujeitos, resultando dois Goleiros (10%), 

quatro Zagueiros (20%), três Laterais (15%), três Volantes (15%), quatro Meias (20%) e 

quatro Atacantes (20%). Destes atletas, dezoito eram destros o que equivale a 90% do grupo e 

dois canhotos (10%).   

 

 

Tabela 1 – Média e Desvio Padrão da Idade, Estatura e Massa Corporal da categoria Sub-15 

no Pré e Pós-teste. 

Dados 

Antropométricos 
Pré-teste (23) Pós-teste (20) p-value 

Idade (ano) 14,65±0,49 14,60±0,50 0,577 

Estatura (cm) 168,48±7,60 169,00±8,63 0,885 

Massa Corporal (Kg) 58,22±10,52 60,89±10,66 0,658 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na categoria Sub-15 conforme a Tabela 1 demonstrou que as idades são muito 

homogêneas pois o desvio padrão foi baixo, na estatura a média foi próxima entre os dois 

períodos, mas o desvio padrão ficou entre 7 a 8 e na massa corporal no período competitivo os 

atletas ganharam mais massa corporal. Ao aplicar o t-test verificou-se que não houve 

diferença estatística entre as variáveis em Idade, Estatura e Massa Corporal nesta categoria 

entre os períodos avaliados, mesmo alterando os atletas no pós-teste pois o clube dispensou 

alguns atletas por motivos particulares.  

Nas próximas tabelas foram verificadas as forças de extensão e flexão de joelho no 

dinamômetro isocinético em duas velocidades angulares (60°/s e 300°/s) e o déficit muscular 

entre dominante e não dominante em cada movimento e velocidade no Pré e Pós-teste destes 

atletas conforme as categorias Sub-15, Sub-17 e Profissional e também de acordo com as 

posições táticas. 
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Tabela 2 – Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular da categoria Sub-15 

nos movimentos de extensão e flexão de joelho nas velocidades de 60°/s e 300°/s no Pré e 

Pós-teste.  

Mov. /Mbr. /Vel. 
Pré-teste 

(23) 

Pós-teste 

(20) 

Variação 

% 
p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 173,43±48,15 191,68±47,91 10,52 0,362 

Ext.ND.60°/s (Nm) 182,52±44,99 198,25±42,27 8,62 0,354 

Déficit ext.60°/s (%) 10,00±10,44 9,35±6,85 -6,50 0,785 

Flex.D.60°/s (Nm) 102,26±26,67 100,77±21,77 -1,46 0,618 

Flex.ND.60°/s (Nm) 94,18±26,76 92,18±19,08 -2,12 0,644 

Déficit flex.60°/s (%) 7,89±6,51 12,31±9,65 56,02 0,181 

Ext.D.300°/s (Nm) 96,61±21,06 104,77±21,11 8,45 0,330 

Ext.ND.300°/s (Nm) 96,69±19,16 106,63±21,39 9,87 0,235 

Déficit ext. 300°/s (%) 8,61±9,81 6,01±7,31 -30,20 0,384 

Flex.D.300°/s (Nm) 66,56±15,54 69,25±13,58 4,04 0,737 

Flex.ND.300°/s (Nm) 65,53±14,58 63,49±12,46 -3,11 0,561 

Déficit flex.300°/s (%) 7,21±6,35 12,67±8,14 75,73  0,018* 
Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05 

 

Ao analisar a tabela acima percebeu-se que nos movimentos de Extensão D e ND em 

ambas as velocidades houve uma pequena variação percentual e nos movimentos de Flexão D 

e ND na sua maioria foi uma variação negativa, porém ao aplicar o teste estatístico (t-test) 

entre Pré e Pós-teste não houve diferença estatística significativa entre os movimentos. Ao 

verificar os Déficits todos mantiveram médias abaixo de 15% onde o fator de risco de lesão é 

menor, porém no déficit do flex.300°/s comparando Pré e Pós-teste houve uma diferença 

estatística significativa (p=0,018), fato este preocupante, pois aumentou muito o déficit em 

75,73%. Fato este que pode ser devido ao período de competição, onde a exigência é mais 

forte ao treinamento e jogos, ocasionando uma maior fadiga nestes flexores em velocidade. 

 

 

4.1.2. CATEGORIA SUB-15 NO PERÍODO PREPARATÓRIO E COMPETITIVO DE 

ACORDO COM AS POSIÇÕES TÁTICAS 

Neste estudo foi dividido por posições táticas utilizadas no futebol como Goleiro, 

Zagueiro, lateral, Volante, Meia e Atacante demonstrando a média e desvio padrão do pico de 

torque destes atletas na categoria Sub-15 no Pré-teste (tabela 3) e no Pós-teste (tabela 4) em 

relação ao Pico de Torque na extensão e flexão de joelho dominante e não dominante. 
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Tabela 3 – Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular no período 

preparatório (Pré-teste) conforme posições táticas na extensão e flexão do joelho nas 

velocidades de 60°/s e 300°/s na categoria Sub-15. 

 

Sub-15/Posições Táticas (23 sujeitos) 

 
Mov. /Mbr. /Vel. Goleiro (2) Zagueiro (5) Lateral (5) Volante (4) Meia (3) Atacante (4)  p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 197,75±4,60 195,02±46,85 182,20±54,15 167,22±62,17 116,60±35,17 172,12±29,83 0,328 

Ext.ND.60°/s (Nm) 208,15±8,70 199,60±36,50 192,64±45,36 178,67±44,58 119,57±55,09 186,77±34,41 0,171 

Déficit ext.60°/s (%) 5,30±6,79 6,62±4,09 9,00±8,03 18,07±20,90 11,03±9,10 8,97±7,73 0,680 

Flex.D.60°/s (Nm) 128,7±1,83 108,3±22,74 103,98±22,77 90,17±9,12 89,97±27,08 100,67±36,19 0,637 

Flex.ND.60°/s (Nm) 121,45±5,02 104,92±18,73 105,24±26,21 91,32±9,89 83,43±18,77 64,22±36,23 0,073 

Déficit flex.60°/s (%) 5,60±2,54 3,44±2,70 13,84±3,49 6,12±1,17 8,93±3,65 8,15±12,95 0,205 

Ext.D.300°/s (Nm) 118,10±1,27 102,58±18,71 101,52±19,57 88,82±29,32 72,23±7,85 98,35±16,95 0,187 

Ext.ND.300°/s (Nm) 116,25±1,76 100,88±14,80 101,30±26,28 92,00±15,37 78,07±17,18 94,60±18,33 0,351 

Déficit ext. 300°/s (%) 1,85±2,19 4,72±3,61 10,22±11,99 13,70±16,84 11,40±12,64 7,65±1,33 0,712 

Flex.D.300°/s (Nm) 76,25±2,45 72,50±18,81 65,86±21,48 61,60±0,59 57,17±9,34 67,17±16,97 0,742 

Flex.ND.300°/s (Nm) 72,75±4,59 71,36±17,86 67,24±18,67 60,15±14,22 57,43±11,31 63,97±13,60 0,764 

Déficit flex.300°/s (%) 4,65±2,90 7,32±3,85 10,16±11,65 7,50±6,21 4,93±2,90 6,07±4,59 0,889 

Fonte: Dados da pesquisa 

(D) dominante (ND) Não Dominante 
 

 

Ao analisar a tabela 3 onde foi dividida a categoria Sub-15 por posições táticas 

utilizadas no futebol de campo, no período preparatório o objetivo foi classificar o Pico de 

Torque em cada posição e verificar se houve diferença estatística por meio da análise de 

variância (ANOVA). Foi realizado a média e o desvio padrão de cada posição, nos 

movimentos de extensão, flexão (lado dominante e não dominante) e déficit muscular nas 

duas velocidades testadas, no período preparatório. 

Nesta tabela anterior (Tab.3) percebemos uma leve diferença no Pico de Torque nos 

Goleiros e Zagueiros em relação as outras posições em todas as velocidades, movimentos e 

dominâncias, porém ao aplicar a ANOVA One-Way entre estas posições táticas não houve 

diferença estatística significativa neste período de treinamento preparatório da equipe Sub-15. 

Em relação aos déficits a maioria das posições táticas estão muito equilibradas e não 

ultrapassaram os limites de 10 a 15%, a não ser nos volantes na extensão em 60°/s, porém 

também não houve diferença nenhuma significativa em todos os déficits entre as posições. 
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Tabela 4 – Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular no período de 

competição (Pós-teste) conforme posições táticas na extensão e flexão do joelho nas 

velocidades de 60°/s e 300°/s na categoria Sub-15. 

 
Categoria Sub-15 Posições Táticas - Pós-teste (20 sujeitos) 

Mov. /Mbr. /Vel. Goleiro (2) Zagueiro (4) Lateral (3) Volante (3) Meia (4) Atacante (4) p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 223,95±15,06 240,55±47,59 154,97±36,61 183,37±36,54 156,80±48,23 195,32±33,94 0,080 

Ext.ND.60°/s (Nm) 227,5±42,42 240,25±47,54 165,6±34,57 180,83±29,16 177,22±42,84 200,2±19,30 0,120 

Déficit ext.60°/s (%) 8,60±1,70 2,95±1,63 13,07±8,04 7,63±5,28 14,52±7,14 9,45±8,57 0,230 

Flex.D.60°/s (Nm) 103,4±3,53 112,77±28,61 89,90±20,59 103,43±25,97 91,57±18,67 102,8±25,64 0,790 

Flex.ND.60°/s (Nm) 94,15±15,20 104,1±24,24 78,43±8,43 92,83±26,18 81,4±19,63 99,9±11,71 0,440 

Déficit flex.60°/s (%) 9,1±11,60 7,175±5,87 11±12,24 18,3±13,67 12,25±7,82 15,6±11,66 0,750 

Ext.D.300°/s (Nm) 116,15±19,30 125,40±23,44 89,27±17,40 106,3±18,41 91,47±22,39 102,25±18,76 0,220 

Ext.ND.300°/s (Nm) 115,40±21,63 128,65±24,04 89,07±17,38 106,10±18,35 90,02±15,68 110,4±9,89 0,070 

Déficit ext. 300°/s (%) 1,55±1,20 4,90±1,81 4,3±2,38 5,17±3,80 5,02±3,88 12,55±15,15 0,550 

Flex.D.300°/s (Nm) 72,20±4,10 72,5±18,41 52,53±7,39 60,73±7,11 55,32±9,92 68,6±7,74 0,590 

Flex.ND.300°/s (Nm) 78,35±3,61 77,42±19,44 61,47±10,07 70,13±7,23 63,77±14,73 67,2±14,52 0,140 

Déficit flex.300°/s (%) 7,8±0,99 17,57±10,77 13,53±13,75 13,43±3,05 12,2±8,94 9,47±5,34 0,780 

Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante) 

 

 

Ao observar a tabela 4 correspondentes às avaliações do Sub-15 Pós-teste no período 

de competição após três meses da primeira avaliação perceberam-se que novamente os 

goleiros e zagueiros tiveram valores levemente diferentes, porém ao aplicar o teste da 

ANOVA não houve nenhuma diferença estatística significativa entre as posições analisadas 

neste período de competição. Ao observar os déficits e aplicar o mesmo teste estatístico não 

houve nenhuma diferença significativa, porém se observar individualmente ponderar-se-á 

advertir estas posições que passaram dos 15% que segundo Croiser et al. (2008) podem correr 

risco de lesão, como os volantes (18,3%) e atacantes (15,6%) no déficit de flexão em 60°/s e 

os zagueiros no déficit de flexão em 300°/s com (17,57%). 

 

  

4.1.3. CATEGORIA SUB-17 NO PERÍODO PREPARATÓRIO E COMPETITIVO 

 

Nesta categoria Sub-17 na pré-temporada foram 26 atletas avaliados e divididos por 

posições táticas, dois Goleiros o que corresponde a (7,7%) do total dos atletas, cinco 

Zagueiros, Laterais, Meias e Atacantes totalizando (19,2%) para cada posição e quatro 

Volantes (15,4%). Sendo que destes somente cinco eram canhotos (19,2%) e 21 eram destros 

(80,8%). Já no período de competição foram acrescentados atletas pela direção do clube à 
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equipe totalizando 31 sujeitos, destes quatro eram Goleiros o que corresponde a 12,9% da 

equipe, cinco Zagueiros (16,1%), seis Laterais (19,4%), quatro Volantes (12,9%), sete Meias 

(22,6%) e cinco Atacantes (16,1%). Nesta equipe no período competitivo (Pós-teste) cinco 

eram canhotos, o que corresponde a 16,1% da equipe e vinte e seis eram destros (83,9%). 

 

Tabela 5 - Média e Desvio Padrão da Idade, Estatura e Massa Corporal da categoria Sub-17 

no Pré e Pós-teste. 

Dados 

Antropométricos 
Pré-teste (n=26) Pós-teste (n=31) p-value 

Idade (ano) 16,84±0,37 16,61±0,49 0,096 

Estatura (cm) 176,15±6,55 174,87±5,43 0,659 

Massa Corporal (Kg) 69,15±7,92 68,92±6,68 0,660 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao observar este grupo entre Pré e Pós-teste as variáveis idade, estatura e massa 

corporal estão muito homogêneas, pois, os valores do t-test não apresentaram diferença 

significativa. 

 

Tabela 6 – Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular da categoria Sub-17 

nos movimentos de extensão e flexão de joelho nas velocidades de 60°/s e 300°/s no Pré e 

Pós-teste. 

Mov. /Mbr. /Vel. 
Pré-teste 

(n=26) 

Pós-teste 

(n=31) 

Variação 

 % 
p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 240,30±38,63 249,51±31,81 3,95 0,394 

Ext.ND.60°/s (Nm) 236,71±38,50 244,57±29,10 3,32 0,323 

Déficit ext.60°/s (%) 6,24±4,71 6,10±4,15 -2,24 0,644 

Flex.D.60°/s (Nm) 121,89±19,51 135,00±18,09 10,76 0,051 

Flex.ND.60°/s (Nm) 119,96±21,44 124,01±17,38 3,38 0,411 

Déficit flex.60°/s (%) 6,80±4,90 10,67±9,38 56,91 0,167 

Ext.D.300°/s (Nm) 118,78±14,92 131,71±18,57 10,89 0,032* 

Ext.ND.300°/s (Nm) 117,97±16,55 130,25±15,85 10,41 0,018* 

Déficit ext. 300°/s (%) 6,91±6,39 6,010±13,88 13,02 0,600 

Flex.D.300°/s (Nm) 82,76±13,55 90,93±116,15 9,87 0,064 

Flex.ND.300°/s (Nm) 79,89±15,51 85,00±12,36 6,4 0,239 

Déficit flex.300°/s (%) 8,57±6,10 8,15±5,48 -4,9 0,868 
Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05 

 

Ao analisar a tabela acima percebe-se que houve pequenas variações percentuais entre 

Pré e Pós-teste em relação ao Pico de Torque nos movimentos de Extensão e Flexão de ambos 

os lados (D e ND) nas duas velocidades testadas. Ao aplicar o teste estatístico houve diferença 
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significativa apenas na Extensão D (p=0,032) e ND (p=0,018) em 300°/s. Ao verificar os 

déficits musculares entre Pré e Pós estão bem abaixo do recomendado, pois o déficit muscular 

deve estar até 10% ou 15% para evitar risco de lesão conforme Fonseca et al. (2007), Shinzato 

et al. (1996) e Croiser (2008). 

 

4.1.4. CATEGORIA SUB-17 NO PERÍODO PREPARATÓRIO E COMPETITIVO DE 

ACORDO COM AS POSIÇÕES TÁTICAS 

 

Tabela 7 – Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular no Pré-teste 

(período preparatório) conforme posições táticas na extensão e flexão do joelho nas 

velocidades de 60°/s e 300°/s no Sub-17. 

Mov. / Mbr. /Vel. 
Sub-17 - Posições Táticas (PT em Nm) Pré-teste (n=26) 

Goleiro (2) Zagueiro (5) Lateral (5) Volante (4) Meia (5) Atacante (5) p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 281,30±1,31 254,16±12,57 247,9±28,38 241±46,68 206,26±26,06 235,90±52,84 0,215 

Ext.ND.60°/s (Nm) 280±14 262,04±18,30 236,04±14,80 237,12±43,26 195,06±21,80 236,08±53,58 0,046* 

Déficit ext.60°/s (%) 3,70±0,71 6,16±3,75 11,30±7,03 3,65±1,72 5,22±4,97 5,38±1,92 0,144 

Flex.D.60°/s (Nm) 141,95±13,79 132,36±12,55 121,44±15,61 120,95±19,25 107,92±15,20 118,56±28,71 0,288 

Flex.ND.60°/s (Nm) 143±10,99 134,92±12,45 117,5±11,51 121,40±16,12 96,58±9,19 120,46±32,22 0,034* 

Déficit flex.60°/s (%) 1,45±1m20% 4,38±3,62 8,44±4,65 2,82±2,55 10,04±5,23 9,66±4,32 0,036* 

Ext.D.300°/s (Nm) 130,30±8,20 126±14,71 119±14,49 119,25±11,20 100,22±10,84 124,90±11,29 0,031* 

Ext.ND.300°/s (Nm) 127,10±6,92 126,04±7,46 117,42±16,05 123,37±14 95,42±6,37 125,02±16,87 0,012* 

Déficit ext. 300°/s (%) 2,40±0,85 12,40±11,88 6,44±5,77 4,97±2,17 5,36±3,76 6,80±2,79 0,393 

Flex.D.300°/s (Nm) 92,30±20,36 92±9,79 78,36±10,89 87,57±8,50 67,44±10,16 85,56±13,03 0,031* 

Flex.ND.300°/s (Nm) 94,15±20,86 85,88±13,81 76,96±9,41 86,17±14,73 61,72±6,23 84,28±16,76 0,039* 

Déficit flex.300°/s (%) 1,95±0,07 9,06±7,1 11,96±3,82 9±6,24 7,96±6,5 7,58±7,6 0,568 

Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05 

 

Ao analisar a tabela acima observou-se que os goleiros e zagueiros destacam-se com 

os valores de Pico de Torque, porém ao verificar o teste de ANOVA entre as posições táticas 

e em cada movimento específico realizado observou-se que na extensão em 60°/s, somente 

houve diferença significativa na extensão não dominante com um valor (p=0,046) e no flexor 

não dominante (p=0,034). Já na velocidade de 300°/s entre as posições táticas houve 

diferença estatística significativa na extensão no lado dominante (p=0,031) e no não 

dominante (p=0,012); o mesmo ocorreu nos flexores, sendo que no lado dominante o valor foi 

(p=0,031) e no não dominante (p=0,039).   

Ao analisar o PT no período preparatório do Sub-17 os Goleiros e Zagueiros 

conseguiram PT superiores que os atletas de outras posições em todos os movimentos de 

extensão e flexão nas duas velocidades angulares. E a posição com menor PT foram os Meias. 
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Tabela 8 – Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular no Pós-teste 

(período de competição) conforme posições táticas na extensão e flexão do joelho nas 

velocidades de 60°/s e 300°/s no Sub-17. 

Mov. / Mbr. /Vel. 
Sub-17 - Posições Táticas (PT em Nm) - Pós-teste (n=31) 

Goleiro (4) Zagueiro (5) Lateral (6) Volante (4) Meia (7) Atacante (5) p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 266,72±40,67 266,74±22,08 232,40±36,45 254,50±48,84 242,24±20,15 245,20±23,56 0,447 

Ext.ND.60°/s (Nm) 247,10±27,32 274,88±12,62 233,93±19,27 257,17±53,41 234,85±19,04 228,50±22,66 0,081 

Déficit ext.60°/s (%) 8,75±4,03 7,04±5,03 5,72±3,96 4,25±2,12 3,56±2,95 8,02±5,3 0,273 

Flex.D.60°/s (Nm) 135,25±20,18 146,26±17,88 123,87±16,04 132,72±13,07 131,96±17,27 143,00±22,04 0,38 

Flex.ND.60°/s (Nm) 116,02±24,53 139,04±11,27 121,27±16,16 115,72±11,76 128,28±18,84 119,28±15,50 0,271 

Déficit flex.60°/s (%) 20,97±19,93 6,72±4,92 6,12±3,18 12,77±3,06 6,48±3,16 16,04±8,68 0,048* 

Ext.D.300°/s (Nm) 142,82±23,45 140,94±13,02 122,33±22,17 128,37±26,35 128,17±11,79 132,44±16,24 0,494 

Ext.ND.300°/s (Nm) 137,97±14,29 139,98±12 125,75±9,43 132,40±26,30 123,95±16,05 126,84±16,57 0,475 

Déficit ext. 300°/s (%) 5,67±4,12 5,68±4,32 9,47±4,95 3,30±2,02 5,81±2,31 5,44±3,72 0,229 

Flex.D.300°/s (Nm) 95,72±20,05 97,44±11,20 86,02±15,08 90,00±19,93 91,19±17,57 86,88±18,77 0,867 

Flex.ND.300°/s (Nm) 85,75±8,35 90,44±9,28 81,53±9,10 81,30±14,34 85,61±16,53 85,22±16,45 0,893 

Déficit flex.300°/s (%) 13,92±9,48 7,40±1,80 9,58±5,09 8,95±4,63 6,39±5,17 4,38±2,27 0,138 

Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05 
 

A tabela 8 referente à media e desvio padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular no 

período competitivo conforme as posições táticas na extensão e flexão do joelho no Sub-17 

percebe-se uma leve predominância de força dos goleiros e zagueiros, porém ao aplicar a 

ANOVA, não houve diferença estatística significativa entre as posições. Em relação ao déficit 

muscular houve diferença significativa estatística somente no déficit de flexão em 60°/s com 

(p=0,048), onde os goleiros estão com déficits muito elevados (20,97%) e os atacantes com 

(16,04%) correndo risco de lesão conforme afirma Croiser et al. (2008). 

 

4.1.5. CATEGORIA PROFISSIONAL NO PERÍODO PREPARATÓRIO E 

COMPETITIVO 

Na categoria Profissional foram avaliados 26 atletas durante o período preparatório 

(Pré-teste) e no período de competição (Pós-teste), alguns atletas foram substituídos de acordo 

com a necessidade da equipe nestes meses de avaliação. Os Goleiros permaneceram em três 

totalizando um percentual de 11,5% no pré e Pós-teste; os Zagueiros no Pré-teste foram 

quatro formando 15,4% e passaram para três (11,5%) no Pós-teste; os Volantes iniciaram com 

cinco atletas (19,2%) e permaneceram em quatro (15,4%), os Laterais começaram com três 

jogadores (11,5%) e terminaram no Pós-teste com quatro (15,4%); os Meias eram sete atletas 
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(26,9%) e foram contemplados em oito jogadores (30,8%) e os Atacantes iniciaram e 

terminaram em quatro jogadores perfazendo 15,4% do grupo avaliado. 

 

Tabela 9 – Média e desvio padrão da Idade, Estatura e Massa Corporal dos profissionais de 

futebol na pré-temporada (pré) e período de competição (pós). 

Dados 

Antropométricos 

Pré-teste 

(26) 

Pós-teste 

(26) 
p-value 

Idade (ano) 23,08±5,06 24,69±5,14 0,262 

Estatura (cm) 181,16±6,67 182,17±8,58 0,512 

Massa Corporal (Kg) 76,33±8,33 79,31±8,22 0,184 
Fonte: Dados da pesquisa 

Conforme a tabela 9 a equipe de profissionais são jovens atletas com média de Idade 

na pré-temporada de 23,08±5,06 anos e no período de competição com a substituição de 

alguns jogadores aumentou sua média e desvio padrão de Idade para 24,69±5,14 anos. Em 

relação a Estatura no Pré-teste a média foi de 181,16±6,67cm e passou para 182,17±8,58cm 

no Pós-teste. Na Massa Corporal iniciaram com 76,33±8,33 Kg e passaram para 79,31±8,22 

Kg. Ao aplicar o t-test entre estas variáveis de Idade, Estatura e Massa Corporal não houve 

diferença significativa entre pré e Pós-teste. 

 

Tabela 10 - Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular dos Profissionais 

nos movimentos de extensão e flexão de joelho nas velocidades de 60°/s e 300°/s no Pré e 

Pós-teste. 

Mov. /Mbr. /Vel. 
Pré-teste 

(n=26) 

Pós-teste 

(n=26) 

Variação 

% 
p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 269,45±43,02 299,37±51,03 11,1 0,018* 

Ext.ND.60°/s (Nm) 279,88±46,34 296,65±40,97 5,99 0,134 

Déficit ext.60°/s (%) 8±7,13 6,63±4,57 -17,13 0,368 

Flex.D.60°/s (Nm) 151,58±33,13 164,94±24,40 8,81 0,084 

Flex.ND.60°/s (Nm) 145,44±24,40 158,58±22,45 9,03 0,045* 

Déficit flex.60°/s (%) 10,32±10,15 7,96±5,87 -22,87 0,309 

Ext.D.300°/s (Nm) 144,76±18,17 158,06±18,74 9,19 0,004** 

Ext.ND.300°/s (Nm) 146,31±19,44 155,70±19,78 6,42 0,038* 

Déficit ext. 300°/s (%) 5,36±4,83 6,67±4,47 24,44 0,314 

Flex.D.300°/s (Nm) 97,19±16,03 109,32±16,26 12,48 0,003** 

Flex.ND.300°/s (Nm) 95,62±15,73 102,60±13,91 7,3 0,019* 

Déficit flex.300°/s (%) 7,87±6,94 10,97±7,98 39,39 0,177 
Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; **p<0,005 

 

Ao observar a tabela 10 em relação ao Pico de Torque dos atletas Profissionais a 

extensão de joelho no Pré e Pós-teste houve diferença significativa nos movimentos de 
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Ext.D.60°/s com um (p=0,018) e uma variação percentual de 11,1%, o mesmo ocorreu nos 

Flex.ND.60°/s com um (p=0,045) e uma variação percentual de 9,03%. Já na velocidade de 

300°/s houve diferença significativa na Ext. D e ND nesta velocidade sendo na dominante 

(p=0,004) e ND (p=0,038) com variações percentuais respectivas de 9,19 e 6,42%. O mesmo 

ocorreu diferença significativa nos movimentos de Flexão em 300°/s no D (p=0,003) e ND 

(p=0,019). 

Portanto, os profissionais tiveram aumento e diferença significativa nos movimentos 

de extensão dominante e flexão não dominante na velocidade de 60°/s, nos movimentos de 

extensão e flexão de ambos os lados na velocidade em 300°/s, ou seja, na sua grande maioria 

dos movimentos realizados tiveram diferenças significativas e em alguns muito significativos. 

Em relação ao déficit muscular, reduziram valores na extensão e flexão na velocidade de 

60°/s, entretanto, aumentaram este desequilíbrio muscular na extensão e flexão em 300°/s. 

Porém ficaram dentro da normalidade padrão recomendada conforme Fonseca et al. (2007), 

Shinzato et al. (1996) e Croiser (2008). 

 

4.1.6 CATEGORIA PROFISSIONAL NO PERÍODO PREPARATÓRIO E 

COMPETITIVO DE ACORDO COM AS POSIÇÕES TÁTICAS 

Tabela 11 - Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular no Pré-teste (período 

preparatório) conforme posições táticas na extensão e flexão do joelho nas velocidades de 60°/s e 

300°/s no Profissional. 

 

Profissional - Posições Táticas (PT em Nm) Pré-teste (n=26) 

Mov. / Mbr. /Vel. Goleiro (3) Zagueiro (4) Lateral (3) Volante (5) Meia (7) Atacante (4) p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 298,43±53,75 295,65±43,23 262,33±39,88 293,12±19,76 229,06±22,92 267,95±49,46 0,037* 

Ext.ND.60°/s (Nm) 312,93±58,14 319,68±35,12 259,40±48,28 305,12±13,96 230,94±28,84 284,78±24,97 0,003** 

Déficit ext.60°/s (%) 4,80±0,80 8,00±5,17 4,20±4,17 6,82±4,64 10,09±9,01 11,05±12,01 0,751 

Flex.D.60°/s (Nm) 163,57±40,92 159,30±26,65 144,77±10,69 178,64±51,16 125,50±15,61 151,80±13,73 0,118 

Flex.ND.60°/s (Nm) 163,60±28,30 143,75±37,87 138,73±19,28 164,44±14,08 131,07±19,54 139,93±14,61 0,172 

Déficit flex.60°/s (%) 7,13±5,70 11,00±12,54 7,47±6,88 10,92±12,58 13,49±13,85 7,90±1,52 0,934 

Ext.D.300°/s (Nm) 157,13±12,91 156,48±15,98 151,43±16,41 150,56±15,82 125,90±13,83 144,53±14,96 0,022* 

Ext.ND.300°/s (Nm) 158,40±9,40 157,65±18,64 146,60±28,42 152,98±13,86 125,44±11,39 153,88±14,30 0,018* 

Déficit ext. 300°/s (%) 4,40±3,39 3,00±2,22 6,93±7,04 2,96±3,07 7,43±6,69 6,63±3,74 0,560 

Flex.D.300°/s (Nm) 106,30±16,25 94,53±17,42 96,73±8,26 107,02±10,65 82,89±14,69 106,10±14 0,060 

Flex.ND.300°/s (Nm) 112,90±21,15 92,98±5,51 98,03±3,50 105,26±10,38 79,39±12,19 99,85±13,32 0,006* 

Déficit flex.300°/s (%) 7,13±5,82 11,68±10,28 5,50±4,63 6,68±5,79 9,06±9,08 5,83±3,61 0,842 

Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante)  

Diferença significativa *p<0,05; **p<0,005 
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Em relação à divisão de posições táticas dos atletas da categoria Profissional sobre o 

Pico de Torque na extensão em 60°/s no joelho dominante no período preparatório os mais 

fortes foram os Goleiros com uma média do PT de 298,43±53,75 Nm, seguido dos Zagueiros 

com 295,65±43,23 Nm e Volantes com 293,12±19,76 e aqueles que apresentaram uma média 

com menor PT foram os Meias com 229,06±22,92 Nm. Ao aplicar a análise de variância 

(ANOVA) na extensão dominante em 60°/s entre as posições houve diferença significativa 

com valor de (p=0,037). Na extensão não dominante nesta mesma velocidade angular os mais 

fortes foram os Zagueiros com 319,68±35,12 Nm, seguido dos Goleiros 312,93±58,14 Nm e 

Volantes com 305,12±13,96 Nm e a posição com menor média de PT foi novamente os Meias 

com 230,94±28,84 Nm. Neste lado também houve diferença significativa entre as posições 

táticas com um valor de (p=0,003). Em relação aos déficits na extensão em 60°/s estão dentro 

das recomendações até os 10% de acordo com Fonseca et al. (2007) e Shinzato et al. (1996). 

No déficit muscular de flexão em 60°/s os Meias, Zagueiros e Volantes ultrapassaram 

a recomendação, as outras posições táticas estão dentro dos 10% conforme Brown e 

Applegate (2000), porém em relação ao grupo não houve diferença estatística significativa. 

No movimento de extensão em 300°/s no lado dominante as posições táticas que 

tiveram maiores PT foram os Goleiros com 157,13±12,91 Nm seguido dos Zagueiros com 

156,48±15,98 Nm e a menor média de PT foi dos Meias com 125,90±13,83 Nm. No lado não 

dominante os Goleiros tiveram uma média de 158,40±9,40 Nm seguido dos Zagueiros 

157,65±18,64 Nm e a menor média foi novamente dos Meias com 125,44±11,39 Nm. Ao 

analisar as posições táticas neste movimento de extensão em 300°/s houve diferença 

significativa no lado dominante com um (p=0,022) e no lado não dominante também com um 

valor de (p=0,018). Em relação ao déficit todas as posições estão bem equilibradas a nível 

muscular anterior da coxa nesta velocidade dentro da normalidade recomendada. 

No movimento de flexão na velocidade angular de 300°/s no lado não dominante os 

Goleiros foram os mais fortes com o PT em 112,90±21,15 Nm e os Meias novamente as 

médias mais baixas com 79,39±12,19 Nm. Ao aplicar o teste estatístico ANOVA entre as 

posições no lado dominante não houve diferença, mas no lado não dominante houve uma 

diferença significativa de um valor de p=0,006. Nos déficits musculares somente os 

Zagueiros ultrapassaram o limite recomendado, as outras posições estão dentro do 

recomendado e no grupo não houve diferença significativa. 

Portanto, ao analisar esta tabela em relação às posições táticas destes profissionais do 

futebol observou-se que nos movimentos de extensão de ambos os lados os mais fortes foram 
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os Goleiros, Zagueiros e Volantes. Na velocidade de 300°/s na extensão em ambos os lados os 

Goleiros e Zagueiros foram os mais fortes e na flexão os Volantes e Goleiros. Observou-se 

que os atletas da posição “Meia” se destacaram por ter a menor média de PT em todos os 

movimentos e velocidades testadas neste período preparatório.        

 

Tabela 12 - Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular no Pós-teste 

(competição) conforme posições táticas na extensão e flexão do joelho nas velocidades de 

60°/s e 300°/s no Profissional. 

Mov. / Mbr. /Vel. 
Profissional - Posições táticas (PT em Nm) Pós-teste (n=26) 

Goleiro (3) Zagueiro (3) Lateral (4) Volante (4) Meia (8) Atacante (4) p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 364,33±39,04 302,77±92,73 285,40±38,49 322,48±51,31 273,03±36,68 291,68±23,77 0,129 

Ext.ND.60°/s (Nm) 348,27±10,37 298,13±63,05 280,75±33,27 323,50±31,49 274,38±32,69 290,43±36,52 0,067 

Déficit ext.60°/s (%) 7,13±3,70 7,33±4,95 2,80±0,96 5,83±4,66 6,99±4,30 9,65±7 0,485 

Flex.D.60°/s (Nm) 196,80±9,37 164,50±24,37 148,75±23,47 174,38±20,79 155,04±25,45 167,93±16,02 0,096 

Flex.ND.60°/s (Nm) 175,70±3,69 171,37±22,31 147,50±24,24 171,08±20,73 145,15±20,13 161,58±24 0,152 

Déficit flex.60°/s (%) 10,60±3,77 5,20±4,74 3,80±1,49 11,43±11,33 10,10±2,92 4,45±5,44 0,203 

Ext.D.300°/s (Nm) 175,90±20,30 154,90±30,16 159,40±17,25 167,13±19,85 147,09±13,25 158,58±13,26 0,264 

Ext.ND.300°/s (Nm) 168,30±19,06 151,83±21,41 151,05±19,26 174,58±7,43 144,70±18,92 156,95±21,15 0,164 

Déficit ext. 300°/s (%) 8,00±1,87 6,73±2,71 5,43±3,60 7,83±5,46 5,58±6,09 7,88±4,37 0,921 

Flex.D.300°/s (Nm) 121,37±2,08 107,10±18,38 102,68±7,86 119,70±22,35 103,03±19,33 110,83±8,98 0,412 

Flex.ND.300°/s (Nm) 106,27±1,43 102,93±12,27 105,43±10,99 119,28±13,62 91,83±11,84 101,65±13,09 0,031* 

Déficit flex.300°/s (%) 12,43±0,35 9,20±0,62 5,50±5,24 9,75±7,56 15,64±11,34 8,55±5,70 0,400 

Fonte: Dados da pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05 

 

 

A tabela 12 expõem os resultados por posição tática dos profissionais no período de 

competição e ao analisar a ANOVA entre as posições nos vários movimentos e velocidades 

somente houve diferença significativa no Flexor Não Dominante em 300°/s com um valor de 

(p=0,031) sendo os Volantes com PT superior. Em relação ao déficit muscular observando 

entre as posições táticas dos movimentos realizados no isocinético não houve diferença 

estatística significativa, entretanto, ao observar individualmente nenhuma posição passou dos 

15% de déficit muscular, estando todas as posições dentro do recomendado. 
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4.1.7. PICO DE TORQUE ENTRE AS CATEGORIAS 

 

Tabela 13 – Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular na flexão e 

extensão de joelho entre as categorias no período preparatório (Pré-teste). 

Mov. /Mbr. /Vel.           

(Pré-teste) 

SUB-15 

(n=23) 

SUB-17 

(n=26) 

PROFISSIONAL 

(n=26) 
p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 173,43±48,15 240,30±38,63 269,45±43,02 0,0010** 

Ext.ND.60°/s (Nm) 182,52±44,99 236,71±38,50 279,88±46,34 0,0010** 

Déficit ext.60°/s (%) 10,00±10,44 6,24±4,71% 8±7,13 0,237 

Flex.D.60°/s (Nm) 102,26±26,67 121,89±19,51 151,58±33,13 0,0010** 

Flex.ND.60°/s (Nm) 94,18±26,76 119,96±21,44 145,44±24,40 <0,0000** 

Déficit flex.60°/s (%) 7,89±6,51 6,80±4,90 10,32±10,15 0,235 

Ext.D.300°/s (Nm) 96,61±21,06 118,78±14,92 144,76±18,17 <0,0000** 

Ext.ND.300°/s (Nm) 96,69±19,16 117,97±16,55 146,31±19,44 <0,0000** 

Déficit ext. 300°/s (%) 8,61±9,81 6,91±6,39 5,36±4,83 0,293 

Flex.D.300°/s (Nm) 66,56±15,54 82,76±13,55 97,19±16,03 <0,0000** 

Flex.ND.300°/s (Nm) 65,53±14,58 79,89±15,51 95,62±15,73 <0,0000** 

Déficit flex.300°/s (%) 7,21±6,35 8,57±6,10 7,87±6,94 0,765 
Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante) ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; **p<0,005 

 

Ao observar a tabela acima referente ao pico de torque de joelho dos atletas nas três 

categorias no período preparatório (Pré-teste), os profissionais obteram PT superiores às 

outras categorias de base em todos os movimentos e em ambos os lados. Ao verificar a 

ANOVA entre estas categorias houve diferença altamente significativa nos movimentos de 

extensão e flexão de ambos os lados; em relação ao déficit muscular não houve diferença 

significativa, e todas as três categorias tiveram dentro do limite de normalidade (10% de 

desequilíbrio) sendo que a maioria estava abaixo deste limite. Fato este ser fundamental para 

o bom rendimento e performance destes atletas a nível muscular, pois quanto mais equilibrado 

menor é o risco de possíveis lesões conforme Fonseca et al. (2007) e Shinzato et al. (1996). 
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Tabela 14 – Média e desvio padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular na flexão e 

extensão de joelho entre as categorias no período competitivo (Pós-teste). 

Mov. /Mbr. /Vel.  

(Pós-teste)  

SUB-15  

(n=20) 

SUB-17  

(n=31) 

PROFISSIONAL  

(n=26) 
p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 191,68±47,91 249,51±31,81 299,37±51,03 <0,0000** 

Ext.ND.60°/s (Nm) 198,25±42,27 244,57±29,10 296,65±40,97 <0,0000** 

Déficit ext.60°/s (%) 9,35±6,85 6,10±4,15% 6,63±4,57 0,050* 

Flex.D.60°/s (Nm) 100,77±21,77 135,00±18,09 164,94±24,40 <0,0000** 

Flex.ND.60°/s (Nm) 92,18±19,08 124,01±17,38 158,58±22,45 <0,0000* 

Déficit flex.60°/s (%) 12,31±9,65 10,67±9,38 7,96±5,87 0,221 

Ext.D.300°/s (Nm) 104,77±21,11 131,71±18,57 158,06±18,74 <0,0000** 

Ext.ND.300°/s (Nm) 106,63±21,39 130,25±15,85 155,70±19,78 <0,0000** 

Déficit ext. 300°/s (%) 6,01±7,31 6,010±13,88 6,67±4,47 0,921 

Flex.D.300°/s (Nm) 69,25±13,58 90,93±116,15 109,32±16,26 <0,0000** 

Flex.ND.300°/s (Nm) 63,49±12,46 85,00±12,36 102,60±13,91 <0,0000** 

Déficit flex.300°/s (%) 12,67±8,14 8,15±5,48 10,97±7,98 0,214 
Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante) ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; **p<0,005 

 

 

A tabela anterior referente ao período de competição (Pós-teste) do pico de torque de 

joelho dos atletas nas três categorias correspondeu como no Pré-teste, onde os profissionais 

obteram médias de PT superiores às categorias de base com diferenças estatisticamente muito 

significativas, pois em todos os movimentos, velocidades e dominâncias os valores foram de 

(p<0,0000). Em relação ao déficit muscular somente a categoria Sub-15 apresentou 

desequilíbrio muscular acima da normalidade dos 10%, nos movimentos de flexão nas duas 

velocidades chegando a valores aproximadamente em 12%, valores estes nas médias que não 

causam desequilíbrios e risco de lesão, entretanto, foi recomendado investigar 

individualmente os atletas que ultrapassaram o limite pois estavam afetando a média do grupo 

e individualmente isto poderá estar na margem de risco de lesões, conforme Croiser et al. 

(2008). Nos demais movimentos e categorias estão bem equilibrados sem risco de lesão 

muscular. Isto pode ser devido ao fato do período de competição o qual os atletas do Sub-15 

ainda não estão com estrutura muscular adequada ou o treinamento físico de força não foi o 

adequado para ganho e equilíbrio de força. 
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4.1.8 PICO DE TORQUE DOS GOLEIROS ENTRE AS CATEGORIAS  

 

Neste tópico foram abordadas todas as avaliações realizadas neste estudo dividindo 

por posições táticas, sendo que nestas próximas tabelas serão somente dos Goleiros nas três 

categorias investigadas na pré-temporada e no período de competição. 

 

Tabela 15 – Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular dos Goleiros nas 

três categorias no período preparatório. 

Mov. /Mbr. /Vel. SUB-15  SUB-17 PROFISSIONAL     p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 197,75±4,60 281,30±1,13 298,43±53,75 0,096 

Ext.ND.60°/s (Nm) 208,15±8,70 280,00±14 312,93±58,14 0,12 

Déficit ext.60°/s (%) 5,30±1,79 3,70±0,71 4,80±0,80 0,896 

Flex.D.60°/s (Nm) 128,70±1,84 141,95±13,79 163,57±40,92 0,485 

Flex.ND.60°/s (Nm) 121,45±5,02 143,00±10,89 163,60±28,30 0,201 

Déficit flex.60°/s (%) 5,60±2,55 1,45±1,20 7,13±1,70 0,42 

Ext.D.300°/s (Nm) 118,10±1,27 130,30±8,20 157,13±12,91 0,028* 

Ext.ND.300°/s (Nm) 116,25±1,77 127,10±6,93 158,40±9,40 0,007* 

Déficit ext. 300°/s (%) 1,85±0,19 2,40±0,85 4,40±1,39 0,572 

Flex.D.300°/s (Nm) 76,25±2,47 92,30±20,36 106,30±16,25 0,217 

Flex.ND.300°/s (Nm) 72,75±4,60 94,15±20,86 112,90±21,15 0,168 

Déficit flex.300°/s (%) 4,65±2,90 1,95±0,07 7,13±1,82 0,491 

Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante) 

*Diferença significativa (p<0,05) **Diferença muito significativa (p<0,005) 

 

Ao observar os movimentos de extensão dominante e não dominante dos Goleiros na 

velocidade de 60°/s percebeu-se que os valores de pico de torque vão aumentando conforme 

vai alterando as categorias, porém não houve diferença estatística significativa ao aplicar o 

teste da ANOVA. O mesmo ocorreu na extensão em 300°/s, porém nesta velocidade houve 

diferença estatística significativa ao aplicar a ANOVA, sendo na extensão dominante um 

valor de (p=0,028) e na não dominante (p=0,007).  

Em relação a flexão de joelho o pico de torque dos Goleiros foi aumentando conforme 

a mudança de categoria, mas não houve diferença significativa nas duas velocidades testadas. 

Percebeu-se que nos déficits também não houve diferença estatística significativa, sendo um 

bom resultado, pois quanto menor déficit menos risco de lesão para estes atletas, observando 

que os Goleiros do Sub-17 o déficit muscular foi menor em quase todos os movimentos 

realizados, isto significa que estão muito bem equilibrados a nível muscular. 
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Tabela 16 - Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular dos Goleiros nas 

três categorias no período competitivo. 

Mov. /Mbr. /Vel. SUB-15  SUB-17 PROFISSIONAL     p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 223,95±15,06 249,95±19,16 364,33±39,04 0,013* 

Ext.ND.60°/s (Nm) 227,50±42,43 238,50±10,32 348,27±10,37 0,007* 

Déficit ext.60°/s (%) 8,60±1,70 8,10±3,80 7,13±3,70 0,918 

Flex.D.60°/s (Nm) 103,40±3,54 127,85±16,19 196,80±9,37 0,001** 

Flex.ND.60°/s (Nm) 94,15±15,20 126,15±7,99 175,70±3,69 0,001** 

Déficit flex.60°/s (%) 9,10±1,60 13,35±0,21 10,60±3,77 0,804 

Ext.D.300°/s (Nm) 116,15±19,30 140,50±14,42 175,90±20,30 0,057 

Ext.ND.300°/s (Nm) 115,40±21,64 136,80±15,84 168,30±19,06 0,805 

Déficit ext. 300°/s (%) 1,55±0,20 2,65±0,34 8,00±1,87 0,021* 

Flex.D.300°/s (Nm) 78,35±3,61 92,05±0,49 121,37±2,08 <0,000** 

Flex.ND.300°/s (Nm) 72,20±4,10 82,40±10,61 106,27±1,43 0,006* 

Déficit flex.300°/s (%) 7,80±0,99 10,40±12,02 12,43±0,35 0,722 

Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; **p<0,005 

 

Nos movimentos dos goleiros de extensão e flexão em 60°/s no período competitivo 

(Pós-teste) os profissionais foram os mais fortes e houve um crescimento da força conforme o 

aumento das categorias, tanto dominante quanto não dominante. Houve diferença estatística 

significativa na extensão em 60°/s no lado D (p=0,013) e ND (p=0,007), já nesta mesma 

velocidade, porém no movimento de flexão em ambos os lados o valor da diferença 

significativa foi (p=0,001). Na velocidade de 300°/s houve diferença estatística significativa 

somente na flexão em ambos os lados, sendo na D (p<0,000) e ND (p=0,006) 

Em relação ao déficit muscular dos Goleiros no Pós-teste analisou-se que a grande 

maioria entre as categorias estão em níveis bem equilibrados, porém, o Sub-17 na flexão em 

60°/s ultrapassou o limite dos 10% o que ocorreu no profissional no mesmo movimento mas 

na velocidade de 300°/s. Analisou-se também que o único déficit que apresentou diferença 

estatística significativa foi na extensão em 300°/s (p=0,021), porque nas categorias de base a 

média do déficit estava muito baixa e dos profissionais aumentou bastante, entretanto ainda 

não ultrapassaram o limite de risco de lesão conforme o recomendado. 
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4.1.9. PICO DE TORQUE DOS ZAGUEIROS ENTRE AS CATEGORIAS 

 

Tabela 17 – Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular dos Zagueiros nas 

três categorias no período preparatório.   

Mov. /Mbr. /Vel. SUB-15  SUB-17 PROFISSIONAL     p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 195,02±46,85 254,16±28,11 295,65±43,23 0,010* 

Ext.ND.60°/s (Nm) 199,60±36,50 262,04±18,31 319,68±35,12 0,000** 

Déficit ext.60°/s (%) 6,62±4,09 6,16±3,75 8,00±5,17 0,81 

Flex.D.60°/s (Nm) 108,30±22,74 132,36±12,55 159,30±26,65 0,013* 

Flex.ND.60°/s (Nm) 104,92±18,73 134,92±12,45 143,75±37,87 0,072 

Déficit flex.60°/s (%) 3,44±1,70 4,38±1,62 11,00±12,54 0,276 

Ext.D.300°/s (Nm) 102,58±18,71 126,00±14,71 156,48±15,98 0,002** 

Ext.ND.300°/s (Nm) 100,88±14,80 126,04±7,46 157,65±18,64 0,000** 

Déficit ext. 300°/s (%) 4,72±1,61 12,40±11,88 3,00±2,22 0,175 

Flex.D.300°/s (Nm) 72,50±18,82 92,00±9,80 94,53±17,42 0,104 

Flex.ND.300°/s (Nm) 71,36±17,86 85,88±13,81 92,98±5,51 0,098 

Déficit flex.300°/s (%) 7,32±3,85 9,06±7,10 11,68±10,28 0,678 
Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; **p<0,005 

 

 

Ao observar a tabela acima na pré-temporada dos Zagueiros, percebeu-se que em 

todos os movimentos e velocidades em ambos os membros os Profissionais foram os mais 

fortes, porém também foram aqueles com maior desequilíbrio muscular, mas não passando 

dos limites de risco de lesão por déficits musculares. Nos movimentos de extensão nas duas 

velocidades angulares de 60 e 300°/s houve diferenças muito significativas ao aplicar a 

análise de variância (ANOVA), pois em 60°/s na Ext. D (p=0,010) e Ext. ND (p=0,000), já na 

velocidade de 300°/s na Ext. D (p=0,002) e Ext. ND (p=0,000). 

 Nos movimentos de flexão somente na velocidade de 60°/s no lado dominante houve 

diferença significativa (p=0,013). Na flexão em 300°/s não houve diferença significativa ao 

aplicar a ANOVA. Estes valores comprovaram neste estudo que os Zagueiros da categoria 

profissional no período preparatório são os mais fortes em todas os movimentos e 

principalmente na extensão são muito mais fortes que os das categorias inferiores. Nos 

movimentos de flexão são mais fortes, mas na maioria dos membros não tiveram valores 

significativos.  

Além disso o desvio padrão das avaliações foi bem elevado entre as categorias, sendo 

que no Sub-17 os desvios foram os menores e no Sub-15 os mais altos na grande maioria. Por 
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outro lado, os déficits musculares, na sua maioria estão dentro do limite de normalidade, 

ultrapassando os profissionais nos flexores nas duas velocidades e o Sub-17 nos extensores 

em 300°/s. Ou seja, os Zagueiros das três categorias estão com suas musculaturas do Joelho 

bem equilibradas sem risco de lesão por desequilíbrio muscular conforme Fonseca et al. 

(2007). 

 

 

Tabela 18 - Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular dos Zagueiros nas 

três categorias no período de competição. 

Mov. /Mbr. /Vel. SUB-15  SUB-17 PROFISSIONAL     p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 230,32±47,14 267,52±37,01 287,53±41,62 0,328 

Ext.ND.60°/s (Nm) 227,20±50,47 270,20±27,33 283,13±39,59 0,203 

Déficit ext.60°/s (%) 3,88±2,52 8,78±4,93 5,90±4,96 0,228 

Flex.D.60°/s (Nm) 108,50±26,60 141,70±20,73 153,40±29,81 0,054 

Flex.ND.60°/s (Nm) 100,00±22,91 125,64±28 157,25±33,60 0,034* 

Déficit flex.60°/s (%) 7,44±5,12 14,38±20,40 5,00±3,89 0,533 

Ext.D.300°/s (Nm) 121,14±22,43 138,70±21,21 154,18±24,67 0,137 

Ext.ND.300°/s (Nm) 122,68±24,74 140,14±15,22 150,45±17,70 0,147 

Déficit ext. 300°/s (%) 4,96±1,58 6,04±4,14 6,00±2,64 0,821 

Flex.D.300°/s (Nm) 74,36±18,18 95,10±19,32 105,08±15,54 0,066 

Flex.ND.300°/s (Nm) 70,14±16,80 87,14±7,86 100,38±11,25 0,014* 

Déficit flex.300°/s (%) 14,54±11,54 11,32±7,22 8,50±1,49 0,564 
Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05 

 

Os Zagueiros na tabela anterior novamente confirmaram que na categoria Profissional 

no período competitivo continuaram a serem os mais fortes em todos os movimentos, 

membros e velocidades testadas, porém ocorreu uma diminuição da força na maioria dos 

profissionais neste período competitivo e aumentou a força dos outros Zagueiros nas 

categorias inferiores, fato este que não houve diferença significativa nos movimentos de 

extensão nas duas velocidades e somente houve diferença significativa no flexor ND em 60°/s 

(p=0,034) e flexor ND em 300°/s (p=0,014). 

Em relação ao déficit muscular, somente no flexor em 60°/s do Sub-17 e flexor em 

300°/s do Sub-15 que chegaram aos 14%, o restante está bem equilibrado dentro da 

normalidade, entretanto ao avaliar diferença estatística entre as três equipes não houve 

nenhuma estatística significativa. 
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4.1.10. PICO DE TORQUE DOS LATERAIS ENTRE AS CATEGORIAS 

 

Tabela 19 – Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular dos Laterais nas 

três categorias no período preparatório. 

Mov. /Mbr. /Vel. SUB-15  SUB-17 PROFISSIONAL     p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 182,20±54,14 247,90±28,38 262,33±39,88 0,043* 

Ext.ND.60°/s (Nm) 192,64±45,36 236,04±14,80 259,40±48,28 0,074 

Déficit ext.60°/s (%) 9,00±8,03 11,30±7,04 4,20±4,17 0,413 

Flex.D.60°/s (Nm) 103,98±36,34 121,44±15,61 144,77±10,69 0,139 

Flex.ND.60°/s (Nm) 105,24±26,21 117,50±11,51 138,73±19,28 0,122 

Déficit flex.60°/s (%) 13,84±3,29 8,44±2,65 7,47±6,88 0,155 

Ext.D.300°/s (Nm) 101,52±19,57 119,00±14,65 151,43±16,41 0,008* 

Ext.ND.300°/s (Nm) 101,30±26,38 117,42±16,05 146,60±28,42 0,069 

Déficit ext. 300°/s (%) 10,22±12 6,44±1,77 6,93±7,04 0,784 

Flex.D.300°/s (Nm) 65,86±21,48 78,36±10,89 96,73±8,26 0,065 

Flex.ND.300°/s (Nm) 67,24±18,39 76,96±9,41 98,03±3,50 0,029* 

Déficit flex.300°/s (%) 10,16±11,65 11,96±3,83 5,50±4,63 0,559 
Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05 

 

 

Ao observar a tabela dos Laterais em relação ao pico de torque no período preparatório 

percebeu-se que os Profissionais foram os que apresentaram maiores PT em todos os 

movimentos de extensão e flexão nas duas velocidades testadas, porém ao verificar diferença 

estatística significativa obteve somente na Ext.D.60°/s (p=0,043), na Ext.D.300°/s (p=0,008) 

e na Flex. ND 300°/s (p=0,029). 

Em relação ao desequilíbrio muscular (déficit) somente na categoria Sub-15 

apresentou uma pequena alteração no flexor em 60°/s, porém nada preocupante. Ou seja, 

todos os Laterais nas três categorias apresentaram uma baixa média de déficit, o que para eles 

é fundamental estar bem equilibrados diminuindo o déficit muscular e consequentemente 

reduzindo o risco de lesão e ao aplicar a ANOVA entre as categorias nos déficits não 

apresentaram diferenças significativas. 
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Tabela 20 – Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular dos Laterais nas 

três categorias no período de competição. 

Mov. /Mbr. /Vel. SUB-15  SUB-17 PROFISSIONAL     p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 165,12±38,96 240,76±38,54 299,93±30,91 0,002** 

Ext.ND.60°/s (Nm) 172,86±33,30 241,00±25,93 294,97±21,16 <0,000** 

Déficit ext.60°/s (%) 10,90±7,42 4,80±1,35 3,20±0,66 0,088 

Flex.D.60°/s (Nm) 97,72±24,66 134,74±30,77 158,30±16,71 0,009* 

Flex.ND.60°/s (Nm) 86,04±21,33 131,00±11,12 158,37±13,15 <0,000** 

Déficit flex.60°/s (%) 15,88±1,14 6,62±4,63 3,60±1,76 0,158 

Ext.D.300°/s (Nm) 96,52±20,44 129,00±20,88 161,87±20,24 0,005** 

Ext.ND.300°/s (Nm) 97,34±20,68 129,42±10,14 152,63±23,26 0,005** 

Déficit ext. 300°/s (%) 4,64±1,21 7,58±1,73 5,97±4,21 0,469 

Flex.D.300°/s (Nm) 66,54±10,04 88,96±16,16 103,90±9,15 0,006* 

Flex.ND.300°/s (Nm) 55,82±8,54 85,02±11,74 109,67±8,56 <0,000** 

Déficit flex.300°/s (%) 15,70±2,89 9,70±3,48 5,20±6,6,37 0,101 

Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; **p<0,005 

 

 

Conforme a tabela anterior no período competitivo foram novamente os Laterais do 

Profissional, os mais fortes em todos os movimentos de extensão e flexão em ambos os lados 

e velocidades, porém neste período de competição os profissionais destacaram-se, pois, ao 

aplicar a ANOVA obteram diferenças muito significativas em todas as avaliações de extensão 

e flexão em ambos os lados e ambas as velocidades. 

Em relação ao déficit muscular, novamente a categoria Sub-15 que atinge a maior 

média percentual nos flexores em ambas as velocidades, demonstrando maiores desequilíbrios 

musculares dos posteriores da coxa (isquiotibiais) em relação às outras categorias, porém não 

houve diferença estatística significativa ao aplicar a ANOVA entre os déficits. 
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4.1.11. PICO DE TORQUE DOS VOLANTES ENTRE AS CATEGORIAS 

 

Tabela 21 – Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular dos Volantes nas 

três categorias no período preparatório. 

Mov. /Mbr. /Vel. SUB-15  SUB-17 PROFISSIONAL     p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 167,23±62,17 241,00±46,69 293,12±19,78 0,006* 

Ext.ND.60°/s (Nm) 178,68±44,58 237,13±13,96 305,12±13,96 0,001** 

Déficit ext.60°/s (%) 18,08±20,90 3,65±4,64 6,82±4,64 0,239 

Flex.D.60°/s (Nm) 90,18±9,12 120,95±19,25 178,64±21,16 0,009* 

Flex.ND.60°/s (Nm) 91,33±9,89 121,40±16,13 164,44±14,08 <0,000** 

Déficit flex.60°/s (%) 6,13±2,34 2,83±2,55 10,92±12,58 0,365 

Ext.D.300°/s (Nm) 88,83±29,32 119,25±11,20 150,56±15,82 0,003** 

Ext.ND.300°/s (Nm) 92,00±15,37 123,38±14 152,98±13,86 <0,000** 

Déficit ext. 300°/s (%) 13,70±16,85 4,98±2,17 2,96±1,07 0,262 

Flex.D.300°/s (Nm) 61,60±9,59 87,58±8,50 107,02±10,65 <0,000** 

Flex.ND.300°/s (Nm) 60,15±14,22 86,18±14,74 105,26±10,38 0,001** 

Déficit flex.300°/s (%) 7,50±6,21 9,00±6,24 6,68±5,79 0,850 
Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; **p<0,005 

 

 

Ao observar a tabela acima dos valores de pico de torque dos Volantes entre as três 

categorias no período preparatório constatou que em todos os movimentos, lados e 

velocidades os profissionais foram os mais fortes e resultaram em todas estas variáveis 

diferenças estatísticas muito significativas. Comprovando que os profissionais na posição dos 

Volantes realmente são mais fortes havendo diferença em relação aos das categorias 

inferiores. Em relação ao déficit muscular os Volantes da categoria Sub-15 apresentaram 

desequilíbrios musculares na extensão em 60°/s (18%) e na extensão em 300°/s (13%). Nos 

demais movimentos e categorias estão dentro do recomendado (10%) sem risco de lesão. 
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Tabela 22 – Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular dos Volantes nas 

três categorias no período competitivo. 

Mov. /Mbr. /Vel. SUB-15  SUB-17 PROFISSIONAL     p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 156,80±48,23 249,43±37,47 308,84±53,89 0,003** 

Ext.ND.60°/s (Nm) 177,23±42,84 246,10±16,89 307,60±44,81 0,002** 

Déficit ext.60°/s (%) 14,53±7,14 5,83±5,20 5,50±4,10 0,066 

Flex.D.60°/s (Nm) 91,58±18,67 127,48±17,46 172,18±18,66 <0,000** 

Flex.ND.60°/s (Nm) 81,40±19,62 116,45±17,80 165,88±21,38 <0,000** 

Déficit flex.60°/s (%) 12,25±7,82 9,03±2,05 11,66±9,82 0,827 

Ext.D.300°/s (Nm) 91,48±22,39 129,28±26,15 161,42±21,41 0,004** 

Ext.ND.300°/s (Nm) 90,03±15,69 129,15±9,94 162,76±27,19 0,001** 

Déficit ext. 300°/s (%) 5,03±3,88 9,63±1,11 10,26±7,21 0,422 

Flex.D.300°/s (Nm) 55,33±9,92 83,98±9,99 115,68±14,27 <0,000** 

Flex.ND.300°/s (Nm) 63,78±14,74 90,73±15,76 124,50±22,13 0,002** 

Déficit flex.300°/s (%) 12,20±6,94 7,30±3,61 16,20±3,84 0,539 
Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; **p<0,005 

 

 

A tabela anterior referente ao período competitivo (Pós-teste) nos Volantes obteve o 

mesmo comportamento que no período preparatório sendo os profissionais os mais fortes em 

relação ao PT nas avaliações no dinamômetro isocinético e resultando diferença estatística 

muito significativa em todas as variáveis analisadas com p<0,005. Em relação ao déficit 

muscular entre dominante e não dominante, novamente os Volantes da categoria Sub-15 estão 

ainda com percentuais acima do recomendado, porém reduziu um pouco comparando com o 

período preparatório, entretanto os profissionais nos movimentos de flexão em alta velocidade 

(300°/s) aumentaram muito déficit, mas não obteram diferença significativa, entretanto, 

correm risco de lesão. Ao observar o Pré com o Pós-teste entre os Volantes percebeu-se que 

no Sub-15 a maioria dos movimentos reduziram os seus valores, o que não aconteceu no Sub-

17 e Profissional que aumentaram seus PT, porém também aumentaram os déficits musculares 

na grande maioria, correndo risco de lesão conforme Brown e Applegate (2000). 
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4.1.12. PICO DE TORQUE DOS MEIAS ENTRE AS CATEGORIAS 

 

Tabela 23 – Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular dos Meias nas três 

categorias no período preparatório. 

Mov. /Mbr. /Vel. SUB-15 SUB-17 PROFISSIONAL p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 116,60±35,17 206,26±26,06 229,06±22,92 0,001** 

Ext.ND.60°/s (Nm) 119,57±55,09 195,06±21,80 230,94±28,94 0,001** 

Déficit ext.60°/s (%) 11,03±9,09 5,22±4,97 10,09±9,01 0,506 

Flex.D.60°/s (Nm) 89,97±27,09 107,92±15,20 125,50±15,61 0,037* 

Flex.ND.60°/s (Nm) 83,43±18,78 96,58±9,19 131,07±19,54 0,002** 

Déficit flex.60°/s (%) 8,93±3,65 10,04±5,23 13,49±13,85 0,768 

Ext.D.300°/s (Nm) 72,23±7,75 100,22±10,84 125,90±13,83 0,001** 

Ext.ND.300°/s (Nm) 78,07±7,18 95,42±6,37 125,44±11,39 0,001** 

Déficit ext. 300°/s (%) 11,40±12,64 5,36±3,76 7,43±6,69 0,545 

Flex.D.300°/s (Nm) 57,17±9,34 67,44±10,16 82,89±14,69 0,025* 

Flex.ND.300°/s (Nm) 57,43±11,32 61,72±6,23 79,39±12,19 0,012* 

Déficit flex.300°/s (%) 4,93±2,91 7,96±2,74 9,06±9,08 0,735 
Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; **p<0,005 

 

 

 

Esta tabela dos Meias no período preparatório comprovou que os atletas profissionais 

foram os mais fortes entre as categorias na posição dos Meias em todos os movimentos e 

velocidades no isocinético. Fato este que também ocorreu ao analisar a ANOVA entre as 

categorias dando diferenças muito significativas em todos os Picos de Torques nas extensões 

e flexões de ambos os lados e nas duas velocidades angulares. Em relação ao déficit muscular 

ambas as categorias, mantiveram-se dentro da normalidade dos 10%, a não ser no Sub-15 na 

extensão nas duas velocidades ultrapassaram este limite e os Meias do Profissional com 

déficit acima do normal no flexor em 60°/s, entretanto nos déficits não houve diferença 

estatística significativa entre as categorias analisadas. 
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Tabela 24 - Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular dos Meias nas três 

categorias no período de competição. 

Mov. /Mbr. /Vel. SUB-15  SUB-17 PROFISSIONAL     p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 210,67±17,76 260,16±42,50 275,70±38,77 0,078 

Ext.ND.60°/s (Nm) 206,20±18,53 256,56±46,35 278,71±32,73 0,041* 

Déficit ext.60°/s (%) 5,23±1,89 4,46±2,21 7,39±4,48 0,363 

Flex.D.60°/s (Nm) 109,90±26,14 136,80±14,68 153,84±27,25 0,057 

Flex.ND.60°/s (Nm) 105,50±4,19 128,54±19,82 145,16±21,74 0,034* 

Déficit flex.60°/s (%) 20,17±8,87 10,00±4,98 9,74±2,96 0,027 

Ext.D.300°/s (Nm) 106,37±20,64 131,90±23,99 148,30±13,86 0,023* 

Ext.ND.300°/s (Nm) 114,27±7,56 131,28±23,60 148,87±15,98 0,042* 

Déficit ext. 300°/s (%) 13,03±18,52 3,90±2,05 3,51±0,90 0,216 

Flex.D.300°/s (Nm) 72,57±11,98 96,12±17,07 97,21±11 0,050* 

Flex.ND.300°/s (Nm) 71,67±5,79 86,22±13,29 90,47±12,11 0,106 

Déficit flex.300°/s (%) 7,27±3,68 9,86±4,54 11,87±4,21 0,315 

Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05 

 

 

A tabela acima referente ao período de competição nos Meias entre as categorias, 

novamente os profissionais foram os que obteram valores maiores de pico de torque entre as 

avaliações em todos movimentos e velocidades em ambos os lados, entretanto ao aplicar o 

teste estatístico somente o Ext. ND 60°/s (p=0,041) e Flex. ND 60°/s (p=0,034) apresentaram 

diferença estatística significativa nesta velocidade. Já na velocidade angular de 300°/s na Ext. 

D (p=0,023) e Ext. ND (p=0,042) e no flexor dominante nesta mesma velocidade angular 

(p=0,050) obteram diferenças significativas. Em relação ao déficit muscular os resultados que 

saíram acima do recomendado foram nos flexores em 60°/s e na extensão em 300°/s, nos 

demais estão dentro da normalidade sem risco de lesão por desequilíbrio muscular e ao 

analisar a ANOVA entre as categorias no déficit não houve diferença significativa. 

Ao comparar período preparatório com o competitivo, os Meias na sua totalidade 

superaram seus PT em todos os movimentos e velocidades, e no déficit muscular os 

profissionais conseguiram reduzir, porém os Sub-15 aumentaram.  
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4.1.13 PICO DE TORQUE DOS ATACANTES ENTRE AS CATEGORIAS 

 

Tabela 25 – Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular dos Atacantes nas 

três categorias no período preparatório. 

Mov. /Mbr. /Vel. SUB-15  SUB-17 PROFISSIONAL     p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 172,13±29,83 235,90±52,84 267,95±49,46 0,040* 

Ext.ND.60°/s (Nm) 186,78±34,42 236,08±53,58 284,78±24,97 0,022* 

Déficit ext.60°/s (%) 8,98±7,73 5,38±1,93 11,05±12,01 0,570 

Flex.D.60°/s (Nm) 100,68±36,19 118,56±28,71 151,80±13,73 0,072 

Flex.ND.60°/s (Nm) 64,23±36,23 120,46±32,22 139,93±14,61 0,012* 

Déficit flex.60°/s (%) 8,15±4,95 9,66±4,32 7,90±1,52 0,932 

Ext.D.300°/s (Nm) 98,35±16,95 124,90±11,30 144,53±14,96 0,003** 

Ext.ND.300°/s (Nm) 94,60±18,34 125,02±18,67 153,88±14,30 0,002** 

Déficit ext. 300°/s (%) 7,65±1,33 6,80±2,79 6,63±3,74 0,857 

Flex.D.300°/s (Nm) 67,18±16,97 85,56±13,03 106,10±14 0,012* 

Flex.ND.300°/s (Nm) 63,98±13,60 84,28±16,76 99,85±13,32 0,021* 

Déficit flex.300°/s (%) 6,08±1,59 7,58±7,60 5,83±3,61 0,884 

Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; **p<0,005 

 

Nas avaliações isocinéticas de pico de torque dos Atacantes no período preparatório os 

profissionais obteram maiores valores em todos os movimentos, lados e velocidades e 

também comprovando diferença estatística significativa entre os movimentos nas categorias, a 

não ser na flexão dominante em 60°/s que não houve diferença significativa. Nos movimentos 

de extensão em ambos os lados na velocidade de 300°/s obteve-se alta diferença estatística 

significativa (p<0,003). Ao analisar o déficit muscular a média dos grupos estão dentro da 

normalidade, sendo que na categoria profissional passaram um pouco do recomendado (10%), 

entretanto, nenhum déficit apresentou diferença estatística significativa entre as categorias. 
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Tabela 26 - Média e Desvio Padrão do Pico de Torque e Déficit Muscular dos Atacantes nas 

três categorias no período de competição. 

Mov. /Mbr. /Vel. SUB-15  SUB-17 PROFISSIONAL     p-value 

Ext.D.60°/s (Nm) 149,30±12,63 233,78±15,83 291,68±23,77 0,001** 

Ext.ND.60°/s (Nm) 182,20±10,42 227,78±17,82 290,43±36,52 0,002** 

Déficit ext.60°/s (%) 22,10±1,47 3,34±3,29 9,65±7,01 0,032* 

Flex.D.60°/s (Nm) 81,50±12,64 127,66±17,55 167,93±16,02 0,005** 

Flex.ND.60°/s (Nm) 83,10±14,53 120,76±16,79 161,58±24,23 0,016* 

Déficit flex.60°/s (%) 1,90±0,41 6,58±2,94 4,45±1,98 0,555 

Ext.D.300°/s (Nm) 89,90±9,42 124,92±11,08 158,58±13,46 0,002** 

Ext.ND.300°/s (Nm) 98,80±16,81 121,84±18,21 156,95±21,15 0,039* 

Déficit ext. 300°/s (%) 11,10±1,94 6,08±2,78 7,88±4,37 0,442 

Flex.D.300°/s (Nm) 51,10±12,54 87,32±19,91 110,83±8,98 0,029* 

Flex.ND.300°/s (Nm) 59,40±14,69 83,26±19,51 101,65±13,09 0,122 

Déficit flex.300°/s (%) 16,10±3,64 5,26±2,84 8,55±4,76 0,229 
Fonte: Dados da Pesquisa 

D (Dominante), ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; **p<0,005 

 

No período competitivo o comportamento do PT foi muito próximo com o período 

preparatório (Pré-teste), pois os profissionais obteram valores superiores que as outras 

categorias em todos os movimentos, lados e velocidades. Ao aplicar a análise de variância 

entre as categorias em cada avaliação realizada, houve grande diferença significativa na 

maioria das variáveis estudas a não ser no flexor não dominante em 300°/s que não houve 

diferença significativa.  

Em relação aos déficits musculares houve diferença estatística significativa no déficit 

extensão em 60°/s nos demais não houve diferença. Valores de déficit extremamente alto 

(22,10%) o que descreve um grande risco de lesão, nos Atacantes da categoria Sub-15. 

Ao comparar Pré e Pós-teste dos Atacantes constatou-se que a única categoria que 

superou os valores de PT em todos os movimentos e velocidades foram os profissionais e 

também conseguiram reduzir o déficit muscular na extensão e flexão em 60°/s. 
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4.2. FORÇA EXPLOSIVA POR MEIO DE IMPULSÃO DOS MEMBROS 

INFERIORES 

 

4.2.1. IMPULSÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SUB-15 NO PERÍODO 

PREPARATÓRIO E COMPETITIVO 

 

A seguir foram tabulados os valores de força explosiva dos membros inferiores dos 

atletas da categoria Sub-15 por meio da impulsão horizontal e impulsão vertical no período 

preparatório (Pré-teste) e no período de competição (Pós-teste). 

 

Tabela 27 – Média e Desvio Padrão da impulsão horizontal e vertical dos atletas Sub-15 no 

Pré e Pós-teste. 

Impulsão (cm) Pré-teste (23) Pós-teste (20) Variação % p-value 

Horizontal 163,09±17,63 156,75±16,48 -3,89 0,343 

Vertical 37,17±3,98 35,60±3,66 -4,22 0,32 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao verificar a impulsão horizontal e vertical dos atletas Sub-15 no Pré-teste 

comparado com o Pós-teste houve uma variação percentual negativa, ou seja, reduziram as 

forças de impulsão, entretanto ao aplicar o t-test não houve diferença significativa entre os 

períodos avaliados nas duas impulsões. 

 

4.2.2. IMPULSÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SUB-15 NO PERÍODO 

PREPARATÓRIO E COMPETITIVO DE ACORDO COM AS POSIÇÕES TÁTICAS 

 

Tabela 28 – Média e Desvio Padrão da impulsão horizontal e vertical conforme as posições 

táticas do Sub-15 no Pré e Pós-teste. 

Impulsão 

(cm) 

Sub-15 -  Posições Táticas - Pré-teste e Pós-teste  

Goleiro  Zagueiro Lateral Volante Meia Atacante 
p-

value 

 H. (pré) 175±4,24 161,4±17,64 168,2±21,80 149,25±18,86 155,33±11,01 172,5±13,13 0,372 

 H. (pós) 150±26,87 165,37±5,06 149,0±14,0 164±28,93 154,62±12,35 154,0±18,83 0,775 

 V. (pré) 39,5±0,71 35,4±3,21 40,0±3,53 34,25±4,03 34,0±2,0 40,0±3,56 
 

0,042* 

 V. (pós) 32±2,83 36,5±1,29 32,67±2,52 39,33±6,43 35,25±0,96 36,25±3,86 0,182 

Fonte: Dados da pesquisa. 

H. (Impulsão Horizontal), V. (Impulsão Vertical) 

Diferença significativa *p<0,05 
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Ao observar a tabela 28 referente a Impulsão Horizontal no pré e Pós-teste do Sub-15 

entre as posições táticas dos atletas percebeu-se que não houve diferença significativa entre as 

posições após aplicar a ANOVA. Já na Impulsão Vertical houve diferença significativa 

somente no Pré-teste (p=0,042) sendo os Laterais, Atacantes e Goleiros os atletas com 

maiores valores na Impulsão vertical neste período de treinamento. 

Portanto ao observar a tabela 28 há grandes diferenças de valores ao comparar período 

preparatório com o período competitivo conforme as posições táticas, principalmente na 

impulsão horizontal. 

Ao comparar o período preparatório com o competitivo somente os Zagueiros e 

Volantes tiveram médias superiores no salto horizontal e vertical, e os Meias na impulsão 

vertical, os demais diminuíram as médias. 

 

 

4.2.3. IMPULSÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SUB-17 NO PERÍODO 

PREPARATÓRIO E COMPETITIVO 

 

Tabela 29 – Média e Desvio Padrão da impulsão horizontal e vertical dos atletas Sub-17 no 

Pré e Pós-teste. 

Impulsão (cm) Pré-teste (26) Pós-teste (31) Variação % p-value 

Horizontal 174,71±2,84 174,50±2,97 -0,12 0,958 

Vertical 39,94±0,61 40,41±0,68 1,18 0,608 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme esta tabela os atletas Sub-17 na Impulsão Horizontal em relação à 

comparação de Pré com Pós-teste houve uma variação percentual negativa e na Impulsão 

Vertical uma variação positiva, entretanto, estas variações foram muito reduzidas não 

ocorrendo diferenças estatísticas significativas ao aplicar o t-test. 

 

 

4.2.4. IMPULSÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO SUB-17 NO PERÍODO 

PREPARATÓRIO E COMPETITIVO DE ACORDO COM AS POSIÇÕES TÁTICAS 

 

A seguir foi feito a análise da impulsão horizontal e vertical nos períodos preparatório 

e competitivo conforme categoria e de acordo com as posições táticas observadas nesta 

pesquisa. 
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Tabela 30 – Média e Desvio Padrão de impulsão horizontal e vertical conforme as posições 

táticas do Sub-17 no Pré e Pós-teste. 

Impulsão 

(cm) 

Sub-17 -  Posições Táticas - Pré e Pós-teste  

Goleiro Zagueiro Lateral Volante Meia Atacante p-value 

 H. (pré) 170,50±13,43 173,80±4,44 158,60±22,23 183,75±7,13 181,70±6,96 179,20±12,87 0,067 

 H. (pós) 177,50±25,36 170,60±4,39 167,92±21,23 180,25±10,39 177,93±9,69 185,80±16,13 0,492 

 V. (pré) 38,35±2,33 38,60±2,30 38,20±3,03 39,67±1,70 41,12±3,53 42,70±3,31 0,159 

 V. (pós) 44,02±4,66 40,22±1,71 39,07±3,35 37,77±2,95 41,15±2,87 44,60±6,77 0,093 
Fonte: Dados da pesquisa. 

H. (Impulsão Horizontal), V. (Impulsão Vertical) 

 

 

Ao observar a impulsão dos atletas do Sub-17 no período preparatório com 

competitivo (pré com pós) na Impulsão Horizontal e Vertical não houve diferença estatística 

significativa entre as posições táticas analisadas. 

 

 

4.2.5. IMPULSÃO HORIZONTAL E VERTICAL DOS PROFISSIONAIS NO 

PERÍODO PREPARATÓRIO E COMPETITIVO 

 

Foram observados os valores de impulsão horizontal e vertical dos atletas 

Profissionais nos períodos preparatório e competitivo, verificando a variação percentual deste 

Pré-teste para o Pós-teste e o valor de p ao verificar o t-test. 

 

Tabela 31 - Média e Desvio Padrão de impulsão horizontal e vertical dos Profissionais no Pré 

e Pós-teste. 

Impulsão (cm) Pré-teste (26) Pós-teste (26) Variação % p-value 

Horizontal 176,64±11,10 176,44±11,35 -0,11   0,758 

Vertical 34,91±4,28 39,99±3,82 14,15 0,000** 
Fonte: Dados da pesquisa 

H. (Impulsão Horizontal), V. (Impulsão Vertical) 

Diferença significativa *p<0,05; ** p<0,005 

 

 

Esta tabela referente à impulsão dos atletas na categoria profissional em comparação 

do Pré-teste com o Pós-teste na Impulsão Horizontal não houve diferença significativa, porém 

na Impulsão Vertical houve uma grande diferença estatística significativa com um (p<0,000), 

destacando-se o período Pós-teste com uma variação percentual de 14,15%. 
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4.2.6. IMPULSÃO HORIZONTAL E VERTICAL DOS PROFISSIONAIS NO 

PERÍODO PREPARATÓRIO E COMPETITIV DE ACORDO COM A POSIÇÃO 

TÁTICA 

 

Tabela 32 – Média e Desvio Padrão da impulsão horizontal e vertical conforme as posições 

táticas do Profissional no Pré e Pós-teste. 

Impulsão 

(cm) 

Profissional - Posições Táticas - Pré e Pós-teste  
 

Goleiro Zagueiro Lateral Volante Meia Atacante p-value 

 H. (pré) 189,33±15,01 173,50±2,12 174,00±12,49 176,00±2,83 174,67±2,52 160,00±14,2 0,251 

 H. (pós) 175,67±15,50 176,33±2,52 178,25±11,64 176,00±3,61 176,25±11,60 176,00±20,05 0,020* 

 V. (pré) 34,50±2,95 38,55±6,15   35,10±4,62 34,48±3,97 33,19±2,48 36,80±7,35 0,676 

 V. (pós) 37,00±1,59 38,13±4,62  41,58±2,68 38,83±4,96 42,10±2,06 39,00±5,80 0,285 

Fonte: Dados da pesquisa 

H. (Impulsão Horizontal), V. (Impulsão Vertical) 

Diferença significativa *p<0,05 

 

A tabela 32 referente a impulsão horizontal e vertical conforme as posições táticas do 

profissional houve somente diferença estatística significativa na Impulsão Horizontal no 

período competitivo resultando um valor de p=0,020, destacando-se média superior nos 

Laterais. 

 

4.2.7. IMPULSÃO HORIZONTAL E VERTICAL DOS GOLEIROS ENTRE AS 

CATEGORIAS 

 

Tabela 33 - Média e Desvio Padrão das impulsões dos Goleiros no período preparatório e 

competitivo nas três categorias. 

Impulsão Sub 15 Sub 17 Profissional p-value 

 H. (pré) 175,00±4,24 170,50±13,44 189,33±15,01 0,324 

 H. (pós) 150,00±26,87 193,50±14,85 175,67±15,50 0,181 

 V. (pré) 39,50±0,71 38,35±2,33 34,50±2,95 0,160 

 V. (pós) 32,00±2,83 46,50±6,36 37,00±1,59 0,039* 
Fonte: Dados da pesquisa 

H. (Impulsão Horizontal), V. (Impulsão Vertical) 

Diferença significativa *p<0,05 

 

Ao analisar esta tabela das impulsões dos goleiros em ambos os períodos de 

treinamento, somente houve diferença estatística significativa na Impulsão Vertical no 

período competitivo (Pós-teste) com um valor (p=0,039), sendo os goleiros da categoria Sub-

17 com maior média de Impulsão Vertical ao comparar com as outras categorias. 
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Os Goleiros profissionais deveriam estar com valores superiores na grande maioria 

destas avaliações de impulsão horizontal e vertical no período preparatório, fato este que não 

ocorreu, somente na impulsão horizontal superou em relação às outras categorias.  

 

4.2.8. IMPULSÃO HORIZONTAL E VERTICAL DOS ZAGUEIROS ENTRE AS 

CATEGORIAS 

 

Tabela 34 - Média e Desvio Padrão das forças de impulsões dos Zagueiros no período 

preparatório e competitivo nas três categorias. 

Impulsão Sub 15 Sub 17 Profissional p-value 

 H. (pré) 161,40±17,64 173,80±4,44 173,50±2,12 0,274 

 H. (pós) 165,30±4,38 166,20±14,24 176,00±2,16 0,204 

 V. (pré) 35,40±3,21 38,60±2,30 38,55±6,15 0,312 

 V. (pós) 35,80±1,92 40,36±1,74 38,33±3,79 0,047* 
Fonte: Dados da pesquisa 

H. (Impulsão Horizontal), V. (Impulsão Vertical) 

Diferença significativa *p<0,05 

 

Ao analisar a tabela dos zagueiros nas três categorias em relação aos tipos de 

impulsões avaliadas, somente houve diferença estatística significativa na Impulsão Vertical 

Pós-teste (período competitivo) com um (p=0,047), sendo os zagueiros do Sub-17 com maior 

média na impulsão vertical. 

 

4.2.9. IMPULSÃO HORIZONTAL E VERTICAL DOS LATERAIS ENTRE AS 

CATEGORIAS 

 

Tabela 35 - Média e Desvio Padrão das impulsões dos Laterais no período preparatório e 

competitivo nas três categorias. 

Impulsão Sub 15 Sub 17 Profissional p-value 

 H. (pré) 168,20±21,80 158,60±22,24 174,00±12,49 0,575 

 H. (pós) 154,80±24,07 163,50±17,74 179,33±14,01 0,286 

 V. (pré) 40,00±3,54 38,20±3,03 35,10±4,52 0,221 

 V. (pós) 36,60±2,65 38,66±4,29 42,47±3,53 0,270 
Fonte: Dados da pesquisa 

H. (Impulsão Horizontal), V. (Impulsão Vertical) 

 

Ao analisar esta tabela referente aos laterais entre as categorias verificadas nos tipos de 

impulsões (Horizontal e Vertical) não houve nenhuma diferença estatística significativa ao 

aplicar a ANOVA entre as categorias destes laterais. 
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Portanto, os atletas Laterais destas categorias avaliadas, ao comparar no período 

preparatório ao período competitivo realmente os profissionais tiveram resultados superiores 

o que não aconteceu com as categorias de base Sub-15 e Sub-17. Mais uma vez evidenciando 

o forte trabalho de preparação física dos profissionais onde a resposta ao treinamento de força 

foi mais eficiente em relação às categorias de base. 

 

4.2.10. IMPULSÃO HORIZONTAL E VERTICAL DOS VOLANTES ENTRE AS 

CATEGORIAS 

 

Tabela 36 - Média e Desvio Padrão das forças de impulsões dos Volantes no período 

preparatório e competitivo nas três categorias. 

Impulsão Sub 15 Sub 17 Profissional p-value 

 H. (pré) 149,25±19,86 183,75±7,14 176,00±2,83 0,025* 

 H. (pós) 154,63±12,35 176,63±14,83 175,25±3,30 0,039* 

 V. (pré) 34,25±4,03 39,68±1,70 34,48±3,97 0,083 

 V. (pós) 35,25±0,96 39,53±3,29 39,16±4,36 0,176 
Fonte: Dados da pesquisa 

H. (Impulsão Horizontal), V. (Impulsão Vertical) 

Diferença significativa *p<0,05 

 

Ao analisar esta tabela em relação aos Volantes entre as três categorias nos dois tipos 

de impulsões verificadas, percebeu-se que somente na Impulsão Horizontal houve diferença 

estatística significativa em ambos os períodos, sendo no Pré-teste (p=0,025) e no Pós-teste 

(p=0,039), analisando que a categoria Sub-17 obteve valores superiores ao comparar com as 

outras categorias e os Volantes do profissional estão muito próximos a estes resultados do 

Sub-17. 

 

4.2.11. IMPULSÃO HORIZONTAL E VERTICAL DOS MEIAS ENTRE AS 

CATEGORIAS 

Tabela 37 - Média e Desvio Padrão das forças de impulsões dos Meias no período 

preparatório e competitivo nas três categorias. 

Impulsão Sub 15 Sub 17 Profissional p-value 

 H. (pré) 155,33±11,02 181,70±6,96 174,67±2,52 0,004** 

 H. (pós) 162,00±12,17 177,80±12,16 176,71±12,45 0,202 

 V. (pré) 34,00±2,01 41,12±3,53 33,19±2,48 0,001** 

 V. (pós) 38,00±2 39,24±2,90 42,33±2,11 0,037* 
Fonte: Dados da pesquisa 

H. (Impulsão Horizontal), V. (Impulsão Vertical) 

Diferença significativa *p<0,05; ** p<0,005  
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A tabela 37 referente explosão de membros inferiores nos Meias entre as três 

categorias percebeu-se que houve diferença significativa ao aplicar o teste ANOVA na 

Impulsão Horizontal no período preparatório com um (p=0,004) resultando a melhor média 

para os Meias do Sub-17. Já na Impulsão Vertical no período preparatório houve diferença 

significativa com um (p=0,001) sendo os Meias do Sub-17 os que mais saltaram 

verticalmente, já no período Pós-teste (competitivo) houve diferença significativa (p=0,037) 

resultando os Meias do Profissional com valores superiores nesta impulsão. 

Percebe-se que houve muita divergência em aumento e redução de valores, sendo que 

na impulsão horizontal e vertical os Meias Sub-15 e Profissional superaram suas medidas ao 

comparar pré com Pós-teste, já os Sub-17 no período preparatório obteram melhores 

resultados do que no competitivo. 

 

 

4.2.12. IMPULSÃO HORIZONTAL E VERTICAL DOS ATACANTES ENTRE AS 

CATEGORIAS 

 

Tabela 38 - Média e Desvio Padrão das forças de impulsões dos Atacantes no período 

preparatório e competitivo nas três categorias. 

Impulsão Sub 15 Sub 17 Profissional p-value 

 H. (pré) 172,50±13,13 179,20±12,87 160,00±11,73 0,415 

 H. (pós) 130,18±9,13 181,20±7,46 176,00±10,56 0,038* 

 V. (pré) 40,86±3,56 42,70±3,31 36,80±7,35 0,252 

 V. (pós) 31,78±1,53 41,66±2,49 39,00±5,80 0,136 
Fonte: Dados da pesquisa 

H. (Impulsão Horizontal), V. (Impulsão Vertical) 

Diferença significativa *p<0,05 

 

Ao analisar a tabela anterior dos Atacantes entre as três categorias e nas impulsões 

horizontais e verticais analisadas em ambos os períodos, somente na Impulsão Horizontal no 

Pós-teste ocorreu diferença significativa com um (p=0,038), resultando que os atacantes do 

Sub-17 possuem uma maior média em comparação com as outras categorias. 
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4.3. FORÇAS ISOMÉTRICAS DE PREENSÃO PALMAR, TRAÇÃO LOMBAR E 

LEVANTAMENTO DE PERNAS. 

 

Nesta etapa de estudo foi abordado as forças isométricas por meio da dinamometria de 

Preensão Palmar no lado dominante e não dominante, o Levantamento de Pernas e a Tração 

Lombar dos atletas conforme suas categorias no período preparatório e competitivo. 

 

4.3.1. PREENSÃO PALMAR, TRAÇÃO LOMBAR E LEVANTAMENTO DE 

PERNAS NO PERÍODO PREPARATÓRIO E COMPETITIVO DO SUB-15 

 

Foi verificada a força de preensão palmar dominante e não dominante, o levantamento 

de pernas e a tração lombar dos atletas no pré e Pós-teste conforme a tabela a seguir. 

 

Tabela 39 – Média e Desvio Padrão da Preensão Palmar, Levantamento de Pernas e Tração 

Lombar dos atletas da Categoria Sub-15 no Pré e Pós-teste. 

Força (Kgf) Pré-teste (23) Pós-teste (20) Variação % p-value 

P.P.D. 43,09±5,50 43,10±7,28   0,02% 0,919 

P.P.ND. 43,35±5,41 42,80±10,12 -1,27% 0,812 

Levantamento Pernas 123,56±26,06 102,15±27,08 -17,33% 0,015* 

Tração Lombar 115,13±26,19 99,35±22,14 -13,71% 0,047* 
Fonte: Dados da pesquisa 

P.P.D (Preensão Palmar Dominante), P.P.ND (Preensão Palmar Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05 

 

Nesta tabela 39 ao observar a média e desvio padrão da Preensão Palmar Dominante e 

Não Dominante e comparada entre os períodos Pré e Pós houve pouca variação percentual e 

não houve diferença significativa ao aplicar o teste estatístico. 

No levantamento de pernas os atletas no Pré-teste apresentaram uma média e desvio 

padrão de 123,56±26,06 Kgf e no Pós-teste de 102,15±27,08 Kgf, ocorrendo um decréscimo 

alto entre as avaliações nestes três meses com uma variação percentual de -17,33%. Ao 

aplicar o t-test entre os sujeitos no pré e pós houve uma diferença estatística significativa 

resultando um valor (p=0,015). Fato este que ao substituir os atletas do início da temporada 

para a fase de competição em três meses alterou-se o grupo e a força reduziu nesta variável de 

levantamento de pernas. 

Em relação à Tração Lombar os atletas Sub-15 no Pré-teste apresentaram força de 

115,13±26,19 Kg e no Pós-teste de 99,35±22,14 Kg, fato que ocorreu também no 
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levantamento de pernas, diminuiu a tração lombar com -13,71% de variação percentual, 

ocorrendo também uma diferença significativa no valor (p=0,047). Esta tabela demonstrou 

que a força de levantamento de pernas e tração lombar reduziu muito ao comparar o período 

preparatório para o período de competição, fato este que não era esperado acontecer neste 

período competitivo, esperando alcançar resultados superiores. 

 

4.3.2. PREENSÃO PALMAR, TRAÇÃO LOMBAR E LEVANTAMENTO DE 

PERNAS NO PERÍODO PREPARATÓRIO E COMPETITIVO DO SUB-15 DE 

ACORDO COM AS POSIÇÕES TÁTICAS 

 

Tabela 40 – Média e Desvio Padrão da Força de Preensão Palmar, Levantamento de Perna e 

Tração Lombar dos atletas da categoria Sub-15 de acordo com as posições táticas no Pré e 

Pós-teste. 

Força          

(Kgf) 

Sub-15 -  Posições Táticas - Pré e Pós-teste (Período preparatório e competitivo) 

Goleiro Zagueiro Lateral Volante Meia Atacante p-value 

P.P.D. (pré) 41,5±2,12 39,4±5,13 45,8±5,40 41,25±6,18 45,67±8,96 45±1,41 0,418 

P.P.ND. (pré) 43,5±2,12 41,2±3,63 46,4±4,34 40,5±6,03 47,33±11,01 42±0,82 0,397 

L.P (pré) 152,5±3,53 126,4±18,41 139±19,91 94,25±15,59 108±24,25 127,25±3,33 0,036* 

T.L (pré) 150±14,14 115,6±20,33 125,8±20,35 89,75±7,32 99±32,14 121,25±30,72 0,065 

P.P.D. (pós) 39,5±6,36 47±7,39 39,33±9,07 43,67±8,74 41,5±10,41 45±1,41 0,765 

P.P.ND. (pós) 38±2,83 50,5±8,06 39,33±9,87 41,67±6,81 44,25±18,28 39,5±5,07 0,653 

L.P (pós) 126±33,94 119,25±32,92 89±23,30 95±17,78 92,75±31,40 97,75±21,93 0,504 

T.L (pós) 111±26,87 112,7±29,03 93±28,48 90,3±7,50 92,75±24,73 98,25±17,91 0,735 

Fonte: Dados da pesquisa 

P.P.D (Preensão Palmar Dominante), P.P.ND (Preensão Palmar Não Dominante)  

L.P (Levantamento de Pernas) e T.L (Tração Lombar) 

Diferença significativa *p<0,05 

 

Na tabela 40, no Sub-15 foram divididos os atletas pelas posições táticas no Pré e Pós-

teste, porém na PPD e PPND em ambos os períodos não houve diferença estatística 

significativa ao aplicar a ANOVA entre as posições táticas. O mesmo ocorreu na Tração 

Lombar em ambos os períodos. Já no Levantamento de Pernas no período preparatório (Pré-

teste) houve uma diferença significativa com um valor (p=0,036), sendo os goleiros os atletas 

que se destacaram com maior força nesta variável. 
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4.3.3. PREENSÃO PALMAR, TRAÇÃO LOMBAR E LEVANTAMENTO DE 

PERNAS NO PERÍODO PREPARATÓRIO E COMPETITIVO DO SUB-17 

A seguir foram demonstrados as médias e desvio padrão das forças dinamométricas na 

preensão palmar entre os lados dominante e não dominante, levantamento de pernas e tração 

lombar na categoria Sub-17 no período preparatório e competitivo. 

 

Tabela 41 – Média e Desvio Padrão de Preensão Palmar, Levantamento de Pernas e Tração 

Lombar dos atletas da Categoria Sub-17 no Pré e Pós-teste. 

Força (Kgf) Pré-teste (26) Pós-teste (31) Variação % p-value 

P.P.D. 54,50±1,53 56,61±1,63 3,87 0,228 

P.P.ND. 56,69±1,82 60,27±1,70 6,32 0,195 

Lev.Pernas 136,15±3,07 134,11±3,22 -1,5 0,658 

Tração Lombar 128,81±3,72 129±3,69 0,15 0,968 
Fonte: Dados da pesquisa 

P.P.D (Preensão Palmar Dominante), P.P.ND (Preensão Palmar Não Dominante) 

 

Observando os resultados da tabela acima, analisou-se que a variação percentual entre 

Pré e Pós-teste foi muito baixa em todas as variáveis analisadas e consequentemente não 

aparecendo diferença estatística significativa ao aplicar o t-test entre os períodos na Preensão 

Palmar, no Levantamento de Pernas e Tração Lombar. 

 

4.3.4. PREENSÃO PALMAR, TRAÇÃO LOMBAR E LEVANTAMENTO DE 

PERNAS NO PERÍODO PREPARATÓRIO E COMPETITIVO DO SUB-17 DE 

ACORDO COM AS POSIÇÕES TÁTICAS 

Tabela 42 – Média e Desvio Padrão da Força de Preensão Palmar, Levantamento de Perna e 

Tração Lombar dos atletas da categoria Sub-17 de acordo com as posições táticas no Pré e 

Pós-teste. 

Força (Kgf) 
Sub-17 -  Posições Táticas - Pré e Pós-teste (Período preparatório e competitivo) 

Goleiro Zagueiro Lateral Volante Meia Atacante p-value 

P.P.D. (pré) 59±1,41 56,40±3,05 59,80±8,67 58,25±6,65 51,20±7,39 45,80±6,06 0,025* 

P.P.ND. (pré) 56,50±2,12 56,20±4,49 62,40±10,11 62,50±11,56 57,20±10,03    46,40±2,97 0,066 

L.P (pré) 145±7,07 146,40±18 127,20±5,76 133±9,27 143±6,52 127±25,47 0,200 

T.L (pré) 130±14,14 146±18,50 118,40±13,14 127,25±9,32 136,20±15,27 115,40±24,08 0,092 

P.P.D. (pós) 58,50±7,85 52,80±6,38 63,00±7,82 59,75±6,13 51,00±7,93 41,20±10,06 0,002** 

P.P.ND. (pós) 54,00±9,87 57,40±2,51 63,50±7,42 68,50±7,32 58,42±9,78 38,80±9,26 0,001** 

L.P (pós) 131,25±16,52 138,00±21,05 125,67±23,03 137,50±3.32 138,28±10,83 111,80±7,50 0,084 

T.L (pós) 126,50±19,55 123,40±26,37 122,33±16,41 139,50±12,15 134,14±18,55 103,60±15,31 0,090 

Fonte: Dados da pesquisa 

P.P.D (Preensão Palmar Dominante), P.P.ND (Preensão Palmar Não Dominante) 

L.P (Levantamento de Pernas) e T.L (Tração Lombar) 

Diferença significativa *p<0,05; **p<0,005 
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Ao observar a tabela 42 da categoria Sub-17 percebeu-se que entre Preensão Palmar, 

Levantamento de Pernas e Tração Lombar em ambos os períodos somente houve diferença 

significativa ao aplicar a ANOVA entre as posições na PPD no Pré-teste e PPD e PPND no 

Pós-teste.  

Portanto, na PPD período preparatório o valor da diferença significativa foi (p=0,025) 

destacando-se os goleiros e laterais com maior força de preensão palmar dominante. Já no 

período competitivo a PPD os mais fortes foram os Laterais com 63 Kgf e um valor de 

(p=0,002) e na P.P.ND os Volantes com 68,5 Kgf e um valor de (p=0,001) havendo diferença 

significativa entre as posições analisadas. 

 

4.3.5. PREENSÃO PALMAR, TRAÇÃO LOMBAR E LEVANTAMENTO DE 

PERNAS NO PERÍODO PREPARATÓRIO E COMPETITIVO DO PROFISSIONAL 

 

Tabela 43 - Média e Desvio Padrão de Preensão Palmar, Levantamento de Pernas e Tração 

Lombar dos atletas Profissionais no Pré e Pós-teste. 

Força (Kgf) Pré-teste (26) Pós-teste (26) Variação % p-value 

P.P.D. 54,54±10,73 53,31±8,02 -2,26 0,641 

P.P.ND. 54,19±11,63 56,15±10,03  3,62 0,564 

Levantamento de Pernas 132,81±28,67 136,33±25,81  2,65 0,728 

Tração Lombar 129,62±22,95 139,22±35,63  7,41 0,256 
Fonte: Dados da pesquisa 

P.P.D (Preensão Palmar Dominante), P.P.ND (Preensão Palmar Não Dominante) 

 

A tabela acima referente a Preensão Palmar, Levantamento de Pernas e Tração lombar 

dos atletas Profissionais no período Pré e Pós-teste percebemos que a variação percentual 

comparando entre os períodos de avaliação foram muito baixas e não houve diferença 

significativa entre as variáveis de forças analisadas nesta categoria. 
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4.3.6. PREENSÃO PALMAR, TRAÇÃO LOMBAR E LEVANTAMENTO DE 

PERNAS NO PERÍODO PREPARATÓRIO E COMPETITIVO DO PROFISSIONAL 

DE ACORDO COM AS POSIÇÕES TÁTICAS 

 

 

Tabela 44 – Média e Desvio Padrão da Força de Preensão Palmar, Levantamento de Perna e 

Tração Lombar dos atletas da categoria Profissional de acordo com as posições táticas no Pré 

e Pós-teste. 

Força (Kgf) 
Profissional -  Posições Táticas - Pré e Pós-teste (Período prep. e competitivo) 

Goleiro Zagueiro Lateral Volante Meia Atacante p-value 

P.P.D. (pré) 50,00±13 55,25±2,63 53,67±9,29 55,00±10,58 52,86±15,97 60,25±7,14 0,891 

P.P.ND.(pré) 49,33±9,71 54,50±8,23 46,33±5,03 54,80±14,75 59,00±15,57 54,25±8,02 0,724 

L.P (pré) 151,67±27,47 113,00±45,75 139,67±9,81 139,80±19,77 126,00±23,72 136,50±37,54 0,567 

T.L (pré) 146,00±40,71 114,00±18,62 128,00±10,39 136,20±19,51 126,43±22,66 131,50±25,21 0,593 

P.P.D. (pós) 48,67±9,87 46,00±10,82 56,25±7,63 58,00±2,83 53,50±8,25 54,25±7,14 0,382 

P.P.ND.(pós) 50,33±16,17 51,67±5,77 50,25±6,13 64,75±10,05 57,38±10,60 58,75±5,50 0,284 

L.P(pós) 164,00±10,39 110,00±8,49 132,50±20,50 141,67±15,89 119,50±24,47 162,25±10,01 0,006* 

T.L (pós) 163,33±11,55 133,50±36,06 145,50±24,50 162,67±8,08 113,63±45,84 155,33±6,51 0,168 

Fonte: Dados da pesquisa 

P.P.D (Preensão Palmar Dominante), P.P.ND (Preensão Palmar Não Dominante) 

L.P (Levantamento de Pernas) e T.L (Tração Lombar) 

Diferença significativa *p<0,05); **p<0,005 

 

A tabela 44 referente a categoria Profissional e dividida pelas posições táticas 

ocupadas pelos atletas na Preensão Palmar, Levantamento de Pernas e Tração Lombar em 

ambos os períodos de treinamento analisados percebeu-se que somente no Levantamento de 

Pernas no Pós-teste apresentou diferença estatística significativa com um (p=0,006) sendo os 

goleiros e atacantes os atletas que tiveram maiores valores no Levantamento de Pernas em 

comparação com as outras posições táticas. 

 

A partir destas próximas tabelas serão abordadas as forças de preensão palmar 

dominante e não dominante, tração lombar e levantamento de pernas conforme as posições 

táticas entre as três categorias estudadas. 

 

 

4.3.7. PREENSÃO PALMAR, TRAÇÃO LOMBAR E LEVANTAMENTO DE 

PERNAS NO PERÍODO PREPARATÓRIO E COMPETITIVO DOS GOLEIROS 

ENTRE AS CATEGORIAS 
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Tabela 45 - Média e Desvio Padrão das forças de preensão palmar, levantamento de pernas, 

tração lombar dos Goleiros no período preparatório (Pré-teste) e no competitivo (Pós-teste) 

nas três categorias. 

Forças (Kgf) Sub 15 Sub 17 Profissional p-value 

P.P.D. (pré) 41,50±2,12 59,00±1,41 50,00±13 0,280 

P.P.ND. (pré) 43,50±2,12 56,50±2,14 49,33±9,71 0,289 

L.P (pré) 152,50±3,54 145,00±7,07 151,67±27,47 0,916 

T.L (pré) 150,00±14,14 130,00±14,13 146,00±40,71 0,791 

P.P.D. (pós) 39,50±6,36 58,50±12,02 48,67±9,87 0,293 

P.P.ND. (pós) 38,00±2,83 48,00±9,90 50,33±16,17 0,587 

L.P (pós) 126,00±33,94 117,50±3,54 164,00±10,29 0,094 

T.L (pós) 111,00±26,87 116,00±24,04 163,33±11,55 0,072 
Fonte: Dados da pesquisa 

P.P.D (Preensão Palmar Dominante), P.P.ND (Preensão Palmar Não Dominante) 

L.P (Levantamento de Pernas) e T.L (Tração Lombar) 

Diferença significativa *p<0,05); **p<0,005 

 

 

Analisando a tabela 45 onde foi observado a força dos goleiros nas três categorias 

estudadas nas variáveis de Preensão Palmar, Levantamento de Pernas e Tração Lombar em 

ambos os períodos de treinamento (Pré e Pós), percebeu-se que não houve diferença 

estatística significativa ao aplicar a ANOVA entre as categorias. 

 

4.3.8. PREENSÃO PALMAR, TRAÇÃO LOMBAR E LEVANTAMENTO DE 

PERNAS NO PERÍODO PREPARATÓRIO E COMPETITIVO DOS ZAGUEIROS 

ENTRE AS CATEGORIAS 

 

Tabela 46 - Média e Desvio Padrão das forças de preensão palmar, levantamento de pernas, 

tração lombar dos Zagueiros no período preparatório (Pré-teste) e competitivo (Pós-teste) nas 

três categorias. 

Forças (Kgf) Sub 15 Sub 17 Profissional p-value 

P.P.D. (pré) 39,40±5,13 56,40±3,05 55,25±2,63 0,000** 

P.P.ND. (pré) 41,20±3,63 56,20±4,49 54,50±8,23 0,003** 

L.P (pré) 126,40±18,41 146,40±17,10 113,00±25,75 0,245 

T.L (pré) 115,60±20,33 146,00±18,51 114,00±18,62 0,044* 

P.P.D. (pós) 46,20±6,45 56,00±6,86 46,25±8,45 0,105 

P.P.ND. (pós) 49,60±7,27 59,20±3,30 49,75±3,30 0,044* 

L.P (pós) 114,60±30,34 142,60±18,51 114,67±10,07 0,152 

T.L (pós) 110,00±25,88 132,20±4,38 129,67±14,24 0,393 
Fonte: Dados da pesquisa 

P.P.D (Preensão Palmar Dominante), P.P.ND (Preensão Palmar Não Dominante) 

L.P (Levantamento de Pernas) e T.L (Tração Lombar) 

Diferença significativa *p<0,05); **p<0,005 
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Analisando a tabela acima onde foi observado a força dos Zagueiros nas três 

categorias estudadas nas variáveis de Preensão Palmar, Levantamento de Pernas e Tração 

Lombar em ambos os períodos de treinamento, percebeu-se algumas diferenças significativas 

como na Preensão Palmar no período Pré-teste onde na PPD  houve uma grande diferença 

significativa resultando um valor de (p<0,000), destacando-se os zagueiros do Sub-17 (56,40 

Kgf) e Profissionais (55,25 Kgf) de força de preensão palmar dominante. Ocorreu no mesmo 

período, porém no lado não dominante uma diferença muito significativa resultando um 

(p=0,003) destacando-se os Sub-17 (56,20 Kgf) e os Profissionais (54,50 Kgf). Neste período 

preparatório os atletas do Sub-15 tiveram valores de preensão muito abaixo das outras 

categorias.  Já no período competitivo (Pós-teste) na preensão palmar houve diferença 

significativa somente na PPND com um valor de (p=0,044), novamente os Zagueiros do Sub-

17 obteram maior média de força. 

No Levantamento de Pernas não houve nenhuma diferença significativa ao comparar 

os Zagueiros entre as três categorias nos dois períodos analisados e na Tração Lombar houve 

diferença significativa somente no período preparatório resultando um valor de (p=0,044) 

sendo os Zagueiros do Sub-17 com maior média de força (146 Kgf). 

 

 

4.3.9. PREENSÃO PALMAR, TRAÇÃO LOMBAR E LEVANTAMENTO DE 

PERNAS NO PERÍODO PREPARATÓRIO E COMPETITIVO DOS LATERAIS 

ENTRE AS CATEGORIAS 

 

Tabela 47 - Média e Desvio Padrão das forças de preensão palmar, levantamento de pernas, 

tração lombar dos Laterais no período preparatório (Pré-teste) e competitivo (Pós-teste) nas 

três categorias. 

Forças (Kgf) Sub 15 Sub 17 Profissional     p-value 

P.P.D. (pré) 45,80±5,40 59,80±8,67 53,67±9,29 0,048* 

P.P.ND. (pré) 46,40±4,34 62,40±10,11 46,33±5,03 0,011* 

L.P (pré) 139,00±19,91 127,20±5,76 139,67±9,81 0,349 

T.L (pré) 125,80±20,35 118,40±13,15 128,00±10,39 0,666 

P.P.D. (pós) 41,20±9,26 58,20±11,12 59,33±5,51 0,028* 

P.P.ND. (pós) 39,40±8,05 60,40±7,33 52,33±5,52 0,004** 

L.P (pós) 91,20±20,93 125,60±13,94 135,33±24,13 0,017* 

T.L (pós) 90,20±20,50 116,00±11,14 153,33±23,07 0,003** 
Fonte: Dados da pesquisa 

P.P.D (Preensão Palmar Dominante), P.P.ND (Preensão Palmar Não Dominante) 

L.P (Levantamento de Pernas) e T.L (Tração Lombar) 

Diferença significativa *p<0,05); **p<0,005 
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Analisando esta tabela observou-se que a força dos Laterais nas três categorias 

estudadas nas variáveis de Preensão Palmar, Levantamento de Pernas e Tração Lombar em 

ambos os períodos de treinamento, houve diferenças significativas em quase todas as 

variáveis analisadas. 

Na Preensão Palmar no período Pré-teste houve diferença estatística na PPD 

(p=0,048) e na PPND (p=0,011) sendo a categoria Sub-17 dos laterais, os mais fortes deste 

período, ocorrendo o mesmo no período competitivo onde houve diferença estatística entre as 

categorias na PPD (p=0,028) e PPND (p=0,004). 

No Levantamento de Pernas e Tração lombar somente houve diferença estatística 

significativa no período competitivo (Pós) onde no Levantamento de Pernas os mais fortes 

foram os Laterais da categoria Profissional resultando um valor (p=0,017) e na Tração 

Lombar novamente os atletas do Profissional foram os mais fortes com uma grande diferença 

significativa entre as categorias analisadas (p=0,003). 

 

 

4.3.10. PREENSÃO PALMAR, TRAÇÃO LOMBAR E LEVANTAMENTO DE 

PERNAS NO PERÍODO PREPARATÓRIO E COMPETITIVO DOS VOLANTES 

ENTRE AS CATEGORIAS 

 

Tabela 48 - Média e Desvio Padrão das forças de preensão palmar, levantamento de pernas, 

tração lombar dos Volantes no período preparatório (Pré-teste) e competitivo (Pós-teste) nas 

três categorias. 

Forças (Kgf) Sub 15 Sub 17 Profissional       p-value 

P.P.D. (pré) 41,25±6,18 58,25±6,65 55,00±10,58 0,035* 

P.P.ND. (pré) 40,50±6,03 62,50±11,56 54,80±14,75 0,065 

L.P (pré) 94,25±15,69 133,00±9,27 139,80±19,77  0,004** 

T.L (pré) 89,75±7,32 127,25±9,32 136,20±19,51  0,002** 

P.P.D. (pós) 41,50±10,41 60,50±5,07 55,40±6,31 0,013* 

P.P.ND. (pós) 44,25±18,28 63,50±6,95 60,80±12,40 0,13 

L.P (pós) 92,75±31,94 133,50±28,69 147,00±16,79 0,043* 

T.L (pós) 92,75±24,73 132,25±17,11 161,00±7,39 0,001** 
Fonte: Dados da pesquisa 

P.P.D (Preensão Palmar Dominante), P.P.ND (Preensão Palmar Não Dominante) 

L.P (Levantamento de Pernas) e T.L (Tração Lombar) 

Diferença significativa *p<0,05); **p<0,005 
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Analisando a tabela acima onde foi observado a força dos Volantes nas três categorias 

estudadas nas variáveis de Preensão Palmar, Levantamento de Pernas e Tração Lombar em 

ambos os períodos de treinamento, percebeu-se que houve diferenças significativas em quase 

todas as variáveis analisadas. 

Em relação a Preensão Palmar dos Volantes houve diferença significativa na PPD no 

Pré-teste (p=0,035) e também no Pós-teste (p=0,013) resultando os Volantes da categoria 

Sub-17 com maiores médias de forças de preensão palmar no lado dominante. Na PPND não 

apresentou diferença significativa em ambos os períodos. 

No Levantamento de Pernas houve diferença estatística significativa entre os Volantes 

nas categorias analisadas em ambos os períodos, sendo no Pré-teste um valor (p=0,004) e no 

Pós-teste (p=0,043) resultando que a categoria dos Profissionais nesta posição foram os mais 

fortes. 

Na Tração Lombar ocorreu grande diferença significativa em ambos os períodos de 

treinamento sendo no Pré-teste (p=0,002) e no Pós-teste (p=0,001) ocasionando os Volantes 

do Profissional os mais fortes ao comparar entre as outras categorias. 

 

 

4.3.11. PREENSÃO PALMAR, TRAÇÃO LOMBAR E LEVANTAMENTO DE 

PERNAS NO PERÍODO PREPARATÓRIO E COMPETITIVO DOS MEIAS ENTRE 

AS CATEGORIAS 

 

Tabela 49 - Média e Desvio Padrão das forças de preensão palmar, levantamento de pernas, 

tração lombar dos Meias no período preparatório (Pré-teste) e competitivo (Pós-teste) nas três 

categorias. 

Forças (Kgf) Sub 15 Sub 17 Profissional p-value 

P.P.D. (pré) 45,67±8,96 51,20±7,40 52,86±15,97 0,716 

P.P.ND. (pré) 47,33±11,02 57,20±10,03 59,00±15,57 0,454 

L.P (pré) 108,00±24,25 143,00±6,52 126,00±23,72 0,088 

T.L (pré) 99,00±32,14 136,20±15,27 126,43±22,66 0,113 

P.P.D. (pós) 45,00±1,73 59,40±9,34 54,71±8,10 0,080 

P.P.ND. (pós) 38,33±5,51 64,20±10,85 59,14±10,09 0,010* 

L.P (pós) 100,67±25,89 138,60±6,19 113,29±18,39 0,022* 

T.L (pós) 100,00±21,52 143,80±17,77 107,57±45,93 0,172 
Fonte: Dados da pesquisa 

P.P.D (Preensão Palmar Dominante), P.P.ND (Preensão Palmar Não Dominante) 

L.P (Levantamento de Pernas) e T.L (Tração Lombar) 

Diferença significativa *p<0,05); **p<0,005 
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A tabela acima referente às forças dinamométricas de membros inferiores no período 

preparatório e competitivo dos atletas que jogam na posição Meia, percebeu-se pouca 

diferença significativa entre as categorias nas variáveis analisadas, somente na PPND e TL 

ambos no período competitivo. 

Na PPND no Pós-teste houve diferença significativa entre as categorias analisadas 

com um valor de (p=0,010) e no Levantamento de Pernas também com um (p=0,022) 

resultando em ambas as forças a categoria Sub-17 dos Meias com médias superiores. 

 

 

4.3.12. PREENSÃO PALMAR, TRAÇÃO LOMBAR E LEVANTAMENTO DE 

PERNAS NO PERÍODO PREPARATÓRIO E COMPETITIVO DOS ATACANTES 

ENTRE AS CATEGORIAS 

Tabela 50 - Média e Desvio Padrão das forças de preensão palmar, levantamento de pernas, 

tração lombar dos Atacantes no período preparatório (Pré-teste) e competitivo (Pós-teste) nas 

três categorias. 

Forças (Kgf) Sub 15 Sub 17 Profissional p-value 

P.P.D. (pré) 45,12±1,41 45,81±6,06 60,25±3,67 0,004** 

P.P.ND. (pré) 42,94±0,82 46,46±2,97 54,25±6,23 0,014* 

L.P (pré) 127,25±5,12 127,98±1,75 136,50±3,21 0,894 

T.L (pré) 121,25±30,71 115,40±24,04 131,50±25,21 0,673 

P.P.D. (pós) 45,71±2,51 49,00±4,06 54,25±7,14 0,276 

P.P.ND. (pós) 43,24±7,25 59,60±10,78 58,75±5,50 0,287 

L.P (pós) 89,15±9,59 136,80±11,90 162,25±10,01 0,002** 

T.L (pós) 93,63±10,58 126,60±11,08 155,33±6,51 0,003** 

Fonte: Dados da pesquisa 

P.P.D (Preensão Palmar Dominante), P.P.ND (Preensão Palmar Não Dominante) 

L.P (Levantamento de Pernas) e T.L (Tração Lombar) 

Diferença significativa *p<0,05); **p<0,005 

 

Os Atacantes no período preparatório e competitivo em relação a forças avaliadas, os 

profissionais tiveram valores superiores naquelas variáveis que ocorreram diferenças 

significativas. 

Na Preensão Palmar no período preparatório (Pré-teste) na PPD houve uma diferença 

significativa de (p=0,004) e PPND (p=0,014) sendo os Atacantes da categoria Profissional 

com maior força de preensão em ambos os lados neste período. 

No Levantamento de Pernas também houve diferença muito significativa no período 

competitivo (Pós-teste) com um valor (p=0,002) ocorrendo o mesmo na Tração lombar neste 
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período com um valor (p=0,003) ocasionando a categoria Profissional com maior força nestas 

variáveis verificadas. Nas demais variáveis não houve diferença significativa. 

 

 

4.4. PERIMETRIA DE COXA E PERNA DOMINANTE E NÃO DOMINANTE NAS 

CATEGORIAS E POR POSIÇÃO TÁTICA ENTRE AS CATEGORIAS 

 

Neste tópico foi abordado as medidas de perimetria (circunferência de coxa e perna 

medial) de todos os sujeitos desta pesquisa em todas as categorias e posições táticas durante o 

período preparatório e competitivo. Primeiramente foram abordados em cada categoria 

comparando Pré e Pós-teste, depois na mesma categoria entre as posições entre os períodos. 

 

4.4.1. PERIMETRIA DO SUB-15 NO PERÍODO PREPARATÓRIO E 

COMPETITIVO 

 

Nesta categoria foi verificado no pré e Pós-teste a perimetria de coxa e perna destes 

membros inferiores de ambos os lados como demonstra a próxima tabela. 

 

Tabela 51 – Média e Desvio Padrão da perimetria de coxa e perna na categoria Sub-15 no Pré 

e Pós-teste. 

Perimetria (cm) 

Pré-teste 

(23) 

Pós-teste 

(20) 

Variação 

% p-value 

Coxa LD. 48,27±5,05 48,56±4,87 0,60 0,950 

Coxa LND. 48,77±4,41 48,88±4,65 0,23 0,797 

Perna LD. 35,04±3,47 35,0±4,21 -0,11 0,759 

Perna LND. 34,89±3,68 35,27±4,28 1,09 0,984 

Fonte: Dados da Pesquisa 

LD. (Lado Dominante), LND. (Lado Não Dominante) 

 

Ao analisar a Tabela 51 referente à média e desvio padrão das perimetrias de Coxa e 

Perna no lado dominante e não dominante percebeu-se que as variações percentuais foram 

muito baixas ao comparar os períodos Pré com Pós-teste, não havendo diferença estatística 

significativa ao aplicar o t-test. 
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4.4.2. PERIMETRIA DO SUB-15 NO PERÍODO PREPARATÓRIO E 

COMPETITIVO DE ACORDO COM AS POSIÇÕES TÁTICAS 

 

Tabela 52 – Média e Desvio Padrão da perimetria de coxa e perna de acordo com as posições 

táticas do Sub-15 no Pré-teste (período preparatório) e Pós-teste (período competitivo). 

Perimetria     

 (cm)  

Posições Táticas - Pré-teste e Pós-teste 

Goleiro Zagueiro Lateral Volante Meia Atacante p-value 

Coxa LD. (pré) 56,75±0,33 47,94±3,17 50,9±3,03 43,65±7,02 46,5±0,5 47,12±4,21 0,026* 

Coxa LND. (pré) 58±0,00 47,8±3,81 50,9±3,03 46,05±4,82 47±0,00 46,75±4,81 0,006* 

Perna LD. (pré) 41,25±0,35 34,5±1,90 36,1±5,20 34±3,34 34,17±0,58 33±0,00 0,088 

Perna LND. (pré) 41,5±0,70 34,3±,2,28 35,9±5,21 33,5±3,70 34,67±1,53 32,62±0,25 0,083 

Coxa LD. (pós) 53,5±3,53 52,12±1,03 50,67±6,93 47,70±5,48 44,77±4,50 45,4±1,25 0,081 

Coxa LND. (pós) 53,5±4,95 52,25±1,50 51,33±7,02 47,4±5,43 46,12±3,79 45,25±0,96 0,077 

Perna LD. (pós) 36,5±6,37 38,25±1,50 39,17±6,45 34,17±2,57 31±0,82 32,5±0,58 0,026* 

Perna LND. (pós) 36,5±2,21 38,25±2,22 39,83±6,43 33,67±2,52 32,25±0,50 32,5±0,41 0,055 

Fonte: Dados da Pesquisa 

LD (Lado Dominante), LND (Lado Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05); **p<0,005 

 

Ao observar a tabela 52 em relação a perimetria de coxa e perna em ambos os lados 

conforme as divisões por posições táticas no Sub-15, percebeu-se que houve diferença 

estatística na Coxa LD e LND no período Pré-teste e na Perimetria de Perna LD no Pós-teste. 

Ao analisar a perimetria de Coxa LD (pré) a diferença estatística significativa foi 

(p=0,026) e na Coxa LND (p=0,006) sendo os goleiros os atletas com maior perimetria de 

coxa neste período preparatório. Já na perna LD (pós) o valor do (p=0,026) sendo os Laterais 

e Zagueiros os atletas com maior perimetria de perna neste lado e período de treinamento. Nas 

demais medidas não houve diferença estatística significativa entre as posições táticas nesta 

categoria Sub-15. 

 

4.4.3 PERIMETRIA DO SUB-17 NO PERÍODO PREPARATÓRIO E COMPETITIVO 

 

Tabela 53 – Média e Desvio Padrão da perimetria de coxa e perna na categoria Sub-17 no Pré 

e Pós-teste. 

Perimetria (cm) Pré-teste (26) Pós-teste (31) Variação % p-value 

Coxa LD 52,58±3,51 52,04±3,25 -1,03 0,547 

Coxa LND. 52,29±3,56 51,93±3,05 -0,69 0,687 

Perna LD. 36,73±1,92 36,64±1,76  0,25 0,850 

Perna LND. 36,63±1,90 36,53±1,54 -0,27 0,840 
Fonte: Dados da Pesquisa 

LD (Lado Dominante), LND (Lado Não Dominante) 
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Ao observar a tabela 53 em relação a perimetria de coxa e perna em ambos os lados na 

categoria Sub-17 no Pré e Pós-teste percebeu-se que a variação percentual ao comparar a 

primeira avaliação para a segunda foi pouca e na maioria foi negativa, portanto ao aplicar o 

teste estatístico (t-test) não houve nenhuma diferença significativa entre estas variáveis de 

perimetria no Sub-17. 

 

4.4.4. PERIMETRIA DE COXA E PERNA NO PRÉ E PÓS-TESTE NO SUB-17 DE 

ACORDO COM AS POSIÇÕES TÁTICAS 

 

Tabela 54 – Média e Desvio Padrão da perimetria de coxa e perna conforme as posições 

táticas do Sub-17 no Pré-teste (período preparatório) e Pós-teste (período competitivo). 

Perimetria           

(cm) 

Posições Táticas - Pré-teste e Pós-teste 

Goleiro Zagueiro Lateral Volante Meia Atacante p-value 

Coxa LD. (pré) 53,50±0,71 54,64±3,43 52,20±2,49 53,92±4,45 49,54±2,74 52,52±4,16 0,29 

Coxa LND. (pré) 53,50±0,71 54,70±3,80 52,20±1,82 53,42±4,50 49,20±2,84 51,68±4,06 0,233 

Perna LD. (pré) 36±0,00 38±2,26 36,10±1,02 37,92±0,83 34,90±1,60 37,28±2,24 0,068 

Perna LND. (pré) 36,00±0,00 37,96±2,27 36,20±1,48 37,75±0,5 34,60±1,63 37,10±1,74 0,044* 

Coxa LD. (pós) 53,05±1,87 52,80±1,95 50,75±3,39 53,75±5,12 51,06±3,35 50,08±3,41 0,475 

Coxa LND. (pós) 52,62±1,80 53,00±1,77 50,83±3,38 53,12±5,07 51,06±2,89 49,50±3,10 0,418 

Perna LD. (pós) 36,62±1,25 37,10±1,14 36,33±1,08 38,72±2,60 35,38±1,40 36,40±1,47 0,045* 

Perna LND. (pós) 36,42±0,85 36,80±1,30 36,33±1,37 38,25±2,06 35,57±1,24 36,00±0,71 0,068 

Fonte: Dados da Pesquisa 

LD (Lado Dominante), LND (Lado Não Dominante)   

Diferença significativa *p<0,05); **p<0,005 

 

Os dados da tabela anterior de perimetria dos membros inferiores da categoria Sub-17 

de acordo com as posições táticas no período preparatório e competitivo percebeu-se que na 

grande maioria não houve diferença significativa a não ser em duas variáveis na perimetria de 

Perna LND (pré) e LD (pós). 

Na perimetria de Perna LND (Pré-teste) o valor da diferença significativa foi 

(p=0,044) com os zagueiros apresentando maiores valores de perimetria e na Perna LD (Pós-

teste) o valor do  (p=0,045) com os volantes apresentando maiores perimetrias. 
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4.4.5. PERIMETRIA DO PROFISSIONAL NO PERÍODO PREPARATÓRIO E 

COMPETITIVO 

 

Tabela 55 - Média e Desvio Padrão de perimetria de coxa e perna na categoria Profissional 

no Pré e Pós-teste. 

Perimetria (cm) Pré-teste (26) Pós-teste (26) Variação % p-value 

Coxa LD. 48,34±3,14 57,32±2,57 18,58 0,000** 

Coxa LND. 48,46±3,12 56,93±2,47 17,48 0,000** 

Perna LD. 38,53±2,28 38,15±1,80 -0,99 0,523 

Perna LND. 38,37±2,25 38,36±2,61 -0,03 0,995 
Fonte: Dados da Pesquisa 

LD (Lado Dominante), LND (Lado Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05); **p<0,005 

 

A tabela 55 demonstra a média e o desvio padrão de perimetria de coxa e perna no pré 

e Pós-teste dos atletas profissionais de futebol. A perimetria de coxa LD foi 48,34±3,14 cm e 

no Pós-teste 57,32±2,57 cm, houve uma variação percentual de 18,58%, na coxa LND no Pré-

teste a média foi de 48,46±3,12 cm e no Pós-teste foi 56,93±2,47 cm, com uma variação 

percentual de 17,48%. Ao analisar o t-test entre Pré e Pós-teste houve uma grande diferença 

estatística em ambos os lados com um (p<0,000).  

 Na perimetria de perna a média ficou aproximadamente em 38 cm no pré e Pós-teste 

em ambas as pernas, com uma pequena e negativa variação percentual, não ocorrendo 

diferença significativa entre Pré e Pós. 

 

4.4.6. PERIMETRIA DO PROFISSIONAL NO PERÍODO PREPARATÓRIO E 

COMPETITIVO DE ACORDO COM AS POSIÇÕES TÁTICAS 

Tabela 56 – Média e Desvio Padrão da perimetria de coxa e perna conforme as posições 

táticas do Profissional no Pré-teste (período preparatório) e Pós-teste (período competitivo). 

Perimetria           

(cm) 

Posições Táticas - Pré-teste e Pós-teste 

Goleiro Zagueiro Lateral Volante Meia Atacante p-value 

Coxa LD. (pré) 49,73±1,99 51,78±3,26 46,87±2,08 47,96±2,49 47,20±3,74 47,13±2,49 0,175 

Coxa LND. (pré) 49,77±2,04 51,58±2,74 47,27±2,19 48,08±2,56 47,43±4,18 47,28±2,51 0,290 

Perna LD. (pré) 40,33±2,31 39,95±1,91 39,03±0,75 38,92±1,51 36,80±1,89 37,48±3,35 0,141 

Perna LND. (pré) 40,33±2,31 39,35±2,01 39,00±0,89 38,88±1,42 36,62±1,78 37,45±3,35 0,153 

Coxa LD. (pós) 59,33±4,25 57,33±2,84 55,48±1,62 58,50±1,78 56,74±2,50 57,63±2,43 0,417 

Coxa LND. (pós) 58,40±4,40 56,83±2,75 55,35±1,40 58,70±1,61 56,44±2,15 56,73±2,68 0,429 

Perna LD. (pós) 39,00±2,18 38,63±1,64 37,98±1,55 38,25±1,89 37,89±2,27 37,75±1,66 0,950 

Perna LND. (pós) 38,53±2,48 38,93±2,72 37,80±1,42 38,25±1,89 38,85±3,94 37,50±1,87 0,968 

Fonte: Dados da Pesquisa 

LD (Lado Dominante), LND (Lado Não Dominante)   
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Observando a tabela acima de perimetria de coxa e perna dos atletas profissionais nas 

diversas posições táticas no pré e Pós-teste observou-se que não houve nenhuma diferença 

estatística significativa entre as posições táticas conforme as variáveis de perimetrias 

analisadas. 

 

4.4.7. PERIMETRIA DOS GOLEIROS ENTRE AS CATEGORIAS NO PERÍODO 

PREPARATÓRIO E COMPETITIVO 

 

Tabela 57 – Média e Desvio Padrão da Perimetria de coxa e perna dos Goleiros no Pré-teste 

(período preparatório) e Pós-teste (período competitivo) nas três categorias. 

Perimetria (cm) Sub 15 Sub 17 Profissional p-value 

Coxa LD. (pré) 56,75±0,35 53,50±0,71 49,73±1,99 0,015* 

Coxa LND. (pré) 58,00±0,01 53,50±0,71 49,77±2,04 0,010* 

Perna LD. (pré) 41,25±0,35 36,00±0,01 40,33±2,31 0,062 

Perna LND. (pré) 41,50±0,71 36,00±0,01 40,33±2,32 0,06 

Coxa LD. (pós) 53,50±3,54 51,75±0,35 59,33±4,25 0,015* 

Coxa LND. (pós) 53,50±4,95 51,25±0,35 58,40±4,40 0,010** 

Perna LD. (pós) 36,50±6,36 36,00±0,01 39,00±2,18 0,062 

Perna LND. (pós) 36,50±7,78 36,00±0,01 38,53±2,28 0,06 
Fonte: Dados da Pesquisa 

LD (Lado Dominante), LND (Lado Não Dominante) 

*Diferença significativa (p<0,05) **Diferença significativa (p<0,01) 

 

 

Ao observar os valores dos Goleiros na perimetria de coxa lado dominante e não 

dominante percebeu-se que as médias foram diminuindo seguindo as categorias conforme sua 

ordem do Sub-15 ao Profissional. Houve diferença significativa ao aplicar o teste de ANOVA, 

na perimetria de coxa LD (p=0,015) e LND (p=0,010) sendo os Goleiros do Sub-15 aqueles 

com maior perimetria de coxa no período preparatório de treinamento. 

Já os Goleiros da categoria profissional no período competitivo (Pós-teste) obteram 

maiores valores em todas as medidas de perimetria da coxa e perna, sendo que somente na 

perimetria de coxa em ambos os lados ao aplicar a ANOVA resultou com valores de diferença 

significativa entre as categorias, Coxa LD (p=0,015) e LND (p=0,010). Nas demais medidas 

de perimetria de perna não houve diferenças significativas. Este fato pode indicar que a 

preparação física dos profissionais foi mais adequada e planejada para o aumento de 

perimetria de coxa destes atletas, porém isto não foi alvo deste estudo. 
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4.4.8. PERIMETRIA DOS ZAGUEIROS ENTRE AS CATEGORIAS NO PERÍODO 

PREPARATÓRIO E COMPETITIVO 

Tabela 58 – Média e Desvio Padrão da Perimetria de coxa e perna dos Zagueiros no Pré-teste 

(período preparatório) e Pós-teste (período competitivo) nas três categorias. 

Perimetria (cm)  Sub 15 Sub 17 Profissional p-value 

Coxa LD. (pré) 47,94±3,17 54,64±3,43 51,78±3,26 0,026* 

Coxa LND. (pré) 47,80±3,82 54,70±3,80 51,58±2,74 0,033* 

Perna LD. (pré) 34,50±1,90 38,00±2,26 39,95±1,91 0,006** 

Perna LND. (pré) 34,30±2,28 37,96±2,27 39,35±2,01 0,014* 

Coxa LD. (pós) 52,20±0,91 53,64±2,15 57,00±2,24 0,009** 

Coxa LND. (pós) 52,20±1,39 53,70±1,72 56,63±2,29 0,011* 

Perna LD. (pós) 39,50±3,08 37,00±1,37 38,35±1,46 0,234 

Perna LND. (pós) 39,50±3,39 36,54±1,27 38,45±2,42 0,217 
Fonte: Dados da Pesquisa 

LD (Lado Dominante), LND (Lado Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05); **p<0,005 

Ao observar a tabela 58 no Pré-teste a categoria Sub-17 nos Zagueiros obteram 

maiores valores em relação às outras categorias na perimetria da coxa de ambos os lados 

resultando uma diferença estatística significativa na Coxa LD (p=0,026) e LND (p=0,033). 

Em contrapartida, no período competitivo (Pós-teste) na perimetria de coxa também houve 

diferença significativa, porém, os profissionais foram os que tiveram maiores valores 

resultando no LD (p=0,009) e LND (p=0,011). 

Já na perimetria de perna de ambos os lados e somente no Pré-teste os profissionais 

tiveram maiores valores e houve diferença significativa ao aplicar a ANOVA entre as três 

categorias na Perna LD (p=0,006) e LND (p=0,014).  

4.4.9. PERIMETRIA DOS LATERAIS ENTRE AS CATEGORIAS NO PERÍODO 

PREPARATÓRIO E COMPETITIVO 

Tabela 59 – Média e Desvio Padrão da Perimetria de coxa e perna dos Laterais no Pré-teste 

(período preparatório) e Pós-teste (período competitivo) nas três categorias. 

Perimetria (cm) Sub 15 Sub 17 Profissional p-value 

Coxa LD. (pré) 50,90±3,03 52,20±2,49 46,87±2,0,8 0,056 

Coxa LND. (pré) 50,90±3,02 52,20±1,82 47,27±2,19 0,056 

Perna LD. (pré) 36,10±5,20 36,10±1,02 39,03±0,75 0,447 

Perna LND. (pré) 35,90±5,21 36,20±1,48 39,00±0,89 0,455 

Coxa LD. (pós) 48,52±6,25 50,40±2,72 55,30±1,93 0,155 

Coxa LND. (pós) 48,84±6,18 50,20±2,97 55,13±1,63 0,186 

Perna LD. (pós) 35,10±3,88 36,80±0,84 38,13±1,86 0,314 

Perna LND. (pós) 35,20±4,48 36,80±0,83 38,07±1,62 0,430 

Fonte: Dados da Pesquisa 

LD (Lado Dominante), LND (Lado Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05) 



4. RESULTADOS 

___________________________________________________________________________ 

91 

 

Ao analisar a Tabela 59 referente aos Laterais entre as três categorias analisadas as 

perimetrias de coxa e perna em ambos os lados e períodos de treinamento percebeu-se que 

não houve nenhuma diferença estatística significativa ao aplicar a ANOVA entre estas 

categorias nesta posição específica nas perimetrias. 

 

4.4.10. PERIMETRIA DOS VOLANTES ENTRE AS CATEGORIAS NO PERÍODO 

PREPARATÓRIO E COMPETITIVO 

 

Tabela 60 – Média e Desvio Padrão da Perimetria de coxa e perna dos Volantes no Pré-teste 

(período preparatório) e Pós-test (período competitivo) nas três categorias. 

Perimetria (cm) Sub 15 Sub 17 Profissional  p-value 

Coxa LD. (pré) 43,65±7,02 53,93±4,45 47,96±2,49 0,039* 

Coxa LND. (pré) 46,05±4,82 53,43±4,50 48,08±2,56 0,061 

Perna LD. (pré) 34,00±3,34 37,93±0,83 38,92±1,51 0,016* 

Perna LND. (pré) 33,50±3,70 37,75±0,50 38,88±1,42 0,013* 

Coxa LD. (pós) 44,78±4,50 54,00±4,42 58,16±1,72 0,001** 

Coxa LND. (pós) 46,13±3,79 54,13±3,33 58,24±1,73 <0,000** 

Perna LD. (pós) 31,00±0,82 37,48±2,63 38,62±1,84 <0,000** 

Perna LND. (pós) 32,25±0,50 37,25±2,50 38,36±1,66 0,001** 
Fonte: Dados da Pesquisa 

LD (Lado Dominante), LND (Lado Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05); **p<0,005 

 

A tabela 60 dos Volantes em relação a perimetria de coxa e perna nas três categorias 

em ambos os lados e períodos de treinamento percebeu-se na grande maioria diferenças 

significativas. 

No período preparatório a perimetria de Coxa no LD houve diferença significativa ao 

comparar as três categorias com um (p=0,039), sendo os Volantes da categoria Sub-17 com 

maiores valores de perimetria. Já na perimetria de perna neste mesmo período de avaliação 

(pré) houve diferença no LD (p=0,016) e LND (p=0,013) onde a categoria dos profissionais 

tiveram maiores circunferências de perna. 

Em relação ao período competitivo (Pós-teste) houve diferença significativa em todas 

as variáveis analisadas sendo o valor de p<0,001 sendo os Volantes do profissional aqueles 

com maior média de perimetria tanto na coxa quanto na perna neste período. 
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4.4.11. PERIMETRIA DOS MEIAS ENTRE AS CATEGORIAS NO PERÍODO 

PREPARATÓRIO E COMPETITIVO 

 

Tabela 61 – Média e Desvio Padrão da Perimetria de coxa e perna dos Meias no Pré-teste 

(período preparatório) e Pós-teste (período competitivo) nas três categorias. 

Perimetria (cm)  Sub-15 Sub-17 Profissional p-value 

Coxa LD. (pré) 46,50±0,50 49,54±2,73 47,20±3,74 0,333 

Coxa LND. (pré) 47,00±0,01 49,20±2,84 47,43±4,18 0,588 

Perna LD. (pré) 34,17±0,58 34,90±1,60 36,80±1,89 0,075 

Perna LND. (pré) 34,67±1,53 34,60±1,64 36,62±1,78 0,136 

Coxa LD. (pós) 45,50±1,50 52,44±4,39 56,73±2,71 0,001** 

Coxa LND. (pós) 45,00±1,01 51,90±4,22 56,44±2,32 0,001** 

Perna LD. (pós) 32,67±0,58 37,14±2,57 37,57±2,25 0,019* 

Perna LND. (pós) 32,33±0,29 37,10±2,07 38,86±4,25 0,040* 
Fonte: Dados da Pesquisa 

LD (Lado Dominante), LND (Lado Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05); **p<0,005 

 

A tabela acima se refere à perimetria de coxa e perna dos Meias no período 

preparatório e competitivo entre as três categorias analisadas, porém observou-se que somente 

houve diferença estatística significativa no período Pós-teste (competitivo). 

Na perimetria de Coxa no período competitivo em ambos os lados apresentou um 

valor (p=0,001) sendo os profissionais os atletas com maior perimetria. Já na Perna LD 

(p=0,019) e LND (p=0,040) onde os profissionais e Sub-17 apresentaram médias muito 

próximas e distantes do Sub-15. 

 

4.4.12. PERIMETRIA DOS ATACANTES ENTRE AS CATEGORIAS NO PERÍODO 

PREPARATÓRIO E COMPETITIVO 

Tabela 62 – Média e Desvio Padrão da Perimetria de coxa e perna dos Atacantes no Pré-teste 

(período preparatório) e Pós-teste (período competitivo) nas três categorias. 

Perimetria (cm) Sub 15 Sub 17 Profissional  p-value 

Coxa LD. (pré) 47,13±4,21 52,52±4,16 47,13±2,49 0,086 

Coxa LND. (pré) 46,75±1,85 51,68±4,06 47,28±2,51 0,068 

Perna LD. (pré) 33,74±4,21 37,28±2,24 37,48±3,35 0,033* 

Perna LND. (pré) 32,63±3,25 37,17±1,75 37,45±3,36 0,016* 

Coxa LD. (pós) 45,10±2,01 50,24±2,35 57,63±2,43 0,002** 

Coxa LND. (pós) 46,23±1,99 50,48±2,23 56,73±2,68 0,006* 

Perna LD. (pós) 32,46±0,78 35,20±1,04 37,75±1,66 0,012* 

Perna LND. (pós) 33,98±0,52 35,30±0,67 37,50±1,87 0,033* 
Fonte: Dados da Pesquisa 

LD (Lado Dominante), LND (Lado Não Dominante) 

*Diferença significativa (p<0,05) **Diferença significativa (p<0,005) 
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Na tabela 62 referente à perimetria de coxa e perna dos Atacantes entre as três 

categorias em ambos os períodos de avaliação percebeu-se diversas diferenças significativas 

entre as categorias. Na perimetria de coxa no Pré-teste não houve diferença, porém na Perna 

LD (p=0,033) e LND (p=0,016), sendo os atacantes do Sub-17 e Profissional com valores de 

perimetria semelhantes. 

Já no período competitivo (Pós-teste) houve diferença muito significativa na perimetria de 

Coxa LD (p=0,002) e LND (p=0,006) sendo os profissionais com maiores valores e o mesmo 

repetiu-se na Perna LD (p=0,012) e LND (p=0,033) com esta mesma categoria. 

 

 

4.5. VARIÁVEIS DE ANTROPOMETRIA, PERIMETRIA, PREENSÃO PALMAR, 

LEVANTAMENTO DE PERNA, TRAÇÃO LOMBAR E IMPULSÕES NO PERÍODO 

PREPARATÓRIO E COMPETITIVO ENTRE AS CATEGORIAS 

 

Tabela 63 – Média e desvio padrão entre as categorias no Pré-teste de diversas variáveis 

Variáveis (Pré-teste) Sub-15 (23) Sub-17 (26) Profissional (26) p-value 

Idade (ano) 14,65±0,49 16,84±0,37 23,08±5,06 <0,000** 

Estatura (cm) 168,48±7,60 176,15±6,55 181,16±6,67 <0,000** 

Massa Corporal (Kg) 58,22±10,52 69,15±7,92 76,33±8,33 <0,000* 

Perimetria Coxa LD. (cm) 48,27±5,05 52,58±3,51 48,34±3,14 0,0000** 

Perimetria Coxa LND. (cm) 48,77±4,41 52,29±3,56 48,46±3,12 0,0010* 

Perimetria Perna LD. (cm) 35,04±3,47 36,73±1,92 38,53±2,28 <0,0000** 

Perimetria perna LND (cm) 34,89±3,68 36,63±1,90 38,37±2,25 <0,0000** 

P.Palmar D. (Kgf) 43,09±5,50 54,50±1,53 54,54±10,73 <0,0000** 

P.Palmar ND. (Kgf) 43,35±5,41 56,69±1,82 54,19±11,63 <0,0000* 

Levantamento Pernas (Kgf) 123,56±26,06 136,15±3,07 132,81±28,67 0,178 

Tração Lombar (Kgf) 115,13±26,19 128,81±3,72 129,62±22,95 0,053 

Impulsão Horizontal (cm) 163,09±17,63 174,71±2,84 176,64±11,10 0,0110* 

Impulsão Vertical (cm) 37,17±3,98 39,94±0,61 34,91±4,28 <0,0000** 
Fonte: Dados da pesquisa 

LD (Lado Dominante), LND (Lado Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05); **p<0,001 

 

 

Ao observar a tabela 63 se percebeu que nas medidas antropométricas entre as três 

categorias analisadas neste estudo no período preparatório (Pré-teste), houve uma grande 

diferença estatística significativa em Idade, Estatura e Massa Corporal com um (p<0,000) 

resultando os profissionais com maiores medidas. O mesmo ocorreu nas perimetrias de Coxa 

e Perna em ambos os lados com valores de (p<0,000), porém nesta variável os atletas do Sub-
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17 tiveram maiores médias na perimetria de Coxa e os profissionais maiores médias de 

perimetria de perna em ambos os lados. 

Na Preensão Palmar D e ND também ocorreu este comportamento de grande diferença 

significativa com (p<0,0000), porém as médias estão muito próximas da categoria Sub-17 e 

Profissional. No levantamento de Pernas e Tração Lombar não apresentaram diferenças 

significativas ao aplicar a ANOVA entre as categorias. 

Na Impulsão Horizontal apresentou diferença significativa com um (p=0,0110) e 

favorecendo os valores para os profissionais, já na Impulsão Vertical muita diferença 

(p<0,0000) sendo os Sub-17 com maiores médias. 

 

Tabela 64 – Média e desvio padrão entre as categorias no Pós-teste de diversas variáveis 

Variáveis (Pós-teste) Sub-15 (20) Sub-17 (31) Profissional (26) p-value 

Idade (ano) 14,60±0,50 16,61±0,49 24,69±5,14 <0,000** 

Estatura (cm) 169±8,63 174,87±5,43 182,17±8,58 <0,000** 

Massa Corporal (Kg) 60,89±10,66 68,92±6,68 79,31±8,22 <0,000* 

Perimetria Coxa LD. (cm) 48,56±4,87 52,04±3,25 57,32±2,57 <0,000** 

Perimetria Coxa LND. (cm) 48,88±4,65 51,93±3,05 56,93±2,47 <0,000** 

Perimetria Perna LD. (cm) 35±4,21 36,64±1,76 38,15±1,80 0,0010** 

Perimetria perna LND. (cm) 35,27±4,28 36,53±1,54 38,36±2,61 0,0020** 

P.Palmar D. (Kgf) 43,10±7,28 56,61±1,63 53,31±8,02 <0,000** 

P.Palmar ND. (Kgf) 42,80±10,12 60,27±1,70 56,15±10,03 <0,000** 

Levantamento Pernas (Kgf) 102,15±27,08 134,11±3,22 136,33±25,81 <0,000** 

Tração Lombar (Kgf) 99,35±22,14 129±3,69 139,22±35,63 <0,000** 

Impulsão Horizontal (cm) 156,75±16,48 174,50±2,97 176,44±11,35 <0,000** 

Impulsão Vertical (cm) 35,60±3,66 40,41±0,68 39,99±3,82 <0,000** 
Fonte: Dados da pesquisa 

LD (Lado Dominante), LND (Lado Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05); **p<0,005 

 

Ao observar a tabela acima se percebeu que nas medidas antropométricas entre as três 

categorias neste estudo no período competitivo (Pós-teste) houve diferença estatística 

significativa em todas as variáveis analisadas entre as três categorias sendo o p<0,0000 em 

quase todas as medidas. 

Os profissionais foram os atletas que tiveram maiores médias na Idade, Estatura, 

Massa Corporal, em todas as perimetrias de Coxa e Perna, no Levantamento de Pernas, na 

Tração Lombar e Impulsão Horizontal. Já os atletas do Sub-17 destacaram-se na Preensão 

Palmar em ambos os lados, na Impulsão Vertical e ficaram com média muito próximo do 

Profissional na Impulsão Horizontal.  
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4.6 CORRELAÇÕES DAS MEDIDAS ANALISADAS ENTRE AS CATEGORIAS E 

PERÍODOS DE TREINAMENTO 

 

Tabela 65 - Coeficiente de Pearson da Tração Lombar Pré e Pós-teste com as variáveis 

analisadas. 

 
Tração Lombar - Pré Tração Lombar – Pós 

Variáveis Sub 15 Sub 17 Profissional Sub 15 Sub 17 Profissional 

Idade 0,000 0,128 0,047 0,538* 0,247 0,047 

Massa Corporal 0,322 0,169 0,322 0,755** 0,628** 0,322 

Estatura 0,256 0,329 0,252 0,535* 0,266 0,252 

Per. Coxa D 0,515* 0,202 0,042 0,530* 0,457* 0,042 

Per. Coxa ND 0,454* 0,256 0,058 0,518* 0,445* 0,058 

Per. Perna D 0,453* 0,202 0,274 0,378 0,267 0,192 

Per. Perna ND 0,488 0,256 0,276 0,368 0,311 -0,447* 

P.Palmar D 0,320 0,235 0,211 0,491* 0,395* -0,044 

P.Palmar ND 0,304 0,131 0,222 0,311 0,487** 0,093 

T. Lombar X X X X X X 

L. Perna 0,913** 0,784** 0,851** 0,948** 0,767** 0,851** 

I. Horizontal 0,716** -0,067 -0,147 0,414 -0,450* 0,072 

I.Vertical 0,636** -0,183 -0,432* 0,176 -0,456* -0,280 

Ext. D 60°/s 0,276 0,314 0,326 0,727** 0,500* 0,267 

Ext. ND 60°/s 0,349 0,246 0,151 0,811** 0,490* 0,300 

Flex. D 60°/s 0,251 0,371 0,331 0,540* 0,364* 0,310 

Flex. ND 60°/s -0,031 0,333 0,588* 0,711** 0,299 0,248 

Ext. D 300°/s 0,274 0,070 0,146 0,657* 0,335 0,245 

Ext. ND 300°/s 0,164 -0,007 0,036 0,741** 0,407* 0,237 

Flex. D 300°/s 0,100 0,140 0,441* 0,567* 0,392* 0,432* 

Flex. ND 300°/s 0,087 0,183 0,688** 0,594* 0,268 0,343 
Fonte: Dados da pesquisa 

D (Dominante) ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; ** p <0,001 

 

 

Em relação à Tração Lombar com as variáveis antropométricas houve correlação e 

diferença significativa somente no período Pós-teste na categoria Sub-15 na Idade, Massa 

Corporal e Estatura, já no Sub-17 houve correlação somente na Massa Corporal, observando 

que nesta variável a correlação em ambas as categorias foi mais forte e a diferença 

significativa também foi mais alta.  

Nesta mesma tabela a Tração Lombar houve correlação com a perimetria de coxa 

dominante e não dominante somente no Sub-15 no período preparatório, porém no período 

Pós-teste (competitivo) houve correlação fraca e diferença significativa em ambos os lados na 
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categoria Sub-15 e Sub-17. Em relação à Perimetria de Perna D e ND somente o Sub-15 no 

Pré-teste houve fraca correlação na Perimetria de Perna D e no Pós-teste somente nos 

profissionais na Perimetria de Perna ND. 

A Tração Lombar com a preensão palmar dominante e não dominante não houve 

correlação no período preparatório, porém no período competitivo (Pós-teste) houve fraca 

correlação e diferença significativa na PPD no Sub-15 e Sub-17 e na PPND somente no Sub-

17. 

Ao analisar a Tração Lombar com o Levantamento de perna, houve uma forte 

correlação e uma grande diferença estatística significativa em todas as categorias e em ambos 

os períodos pré e Pós-teste, ou seja, aumenta a Tração Lombar aumenta também o 

Levantamento de Pernas. 

Ao observar a Tração Lombar na Impulsão Horizontal e Impulsão Vertical percebe-se 

que somente a categoria Sub-15 no período (Pré-teste) houve boa correlação e grande 

diferença estatística; no período (Pós-teste) houve correlação negativa no Sub-17 em ambas as 

impulsões. Observou-se também que houve uma correlação negativa na Impulsão Vertical no 

período preparatório nos profissionais o que demonstra que quando aumenta a Tração Lombar 

diminuiu a Impulsão Vertical. 

Em relação da Tração Lombar com os movimentos de extensão e flexão de joelho nas 

duas velocidades angulares no isocinético, no período Pré-teste, somente na categoria 

profissional ocorreu fraca correlação nos movimentos de flexão ND 60°/s, flexão D 300°/s e 

no movimento de Flexão ND 300°/s ocorreu uma correlação moderada e alta diferença 

significativa. Já no período Pós-teste (competitivo) na categoria Sub-15 ocorreu fortes 

correlações na extensão em ambos os lados e nas duas velocidades angulares; já nos 

movimentos de flexão em ambos os lados e nas duas velocidades houve uma correlação fraca 

a moderada. Neste mesmo período a categoria Sub-17 houve correlação fraca nos movimentos 

de extensão D e ND e na flexão D na velocidade de 60°/s, já na velocidade de 300°/s houve 

correlação fraca na extensão ND e Flexão D. Na categoria Profissional somente uma fraca 

correlação na flexão D em 300°/s. 
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Tabela 66 - Coeficiente de Pearson do Levantamento de Perna Pré e Pós-teste com as 

variáveis analisadas. 

 
Levantamento Perna - Pré Levantamento de Perna – Pós 

Variáveis Sub 15 Sub 17 Profissional Sub 15 Sub 17 Profissional 

Idade 0,142 0,025 0,184 0,531* 0,365* 0,077 

Massa Corporal 0,256 0,319 0,303 0,783** 0,460* 0,362 

Estatura 0,302 0,35 0,172 0,589* 0,316 0,176 

Per. Coxa D 0,496* 0,327 0,153 0,580* 0,424* 0,367 

Per. Coxa ND 0,379 0,373 0,171 0,599* 0,434* 0,316 

Per. Perna D 0,316 0,346 0,255 0,380 0,207 0,438* 

Per. Perna ND 0,341 0,339 0,234 0,359 0,304 0,057 

P.Palmar D 0,248 0,217 0,102 0,478* 0,287 0,053 

P.Palmar ND 0,27 0,243 0,063 0,321 0,509** 0,048 

T. Lombar 0,913** 0,784** 0,851** 0,948** 0,767** 0,851** 

L Perna X X X X X X 

I. Horizontal 0,645** 0,168 -0,04 0,463* -0,292 -0,806 

I.Vertical 0,566* -0,005 -0,609* 0,158 -0,292 -0,166 

Ext. D 60°/s 0,23 0,226 0,2 0,771** 0,454* 0,493* 

Ext. ND 60°/s 0,308 0,184 0,014 0,840** 0,410* 0,354 

Flex. D 60°/s 0,26 0,292 0,096 0,582* 0,341 0,484* 

Flex. ND 60°/s 0,11 0,315 0,401* 0,797** 0,420* 0,393 

Ext. D 300°/s 0,239 -0,079 0,203 0,687** 0,402* 0,429* 

Ext. ND 300°/s 0,181 0,048 0,034 0,792** 0,369* 0,246 

Flex. D 300°/s 0,075 0,267 0,423* 0,663** 0,402* 0,624** 

Flex. ND 300°/s 0,105 0,184 0,585* 0,642** 0,361* 0,462* 

Fonte: Dados da pesquisa 

D (Dominante) ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; ** p <0,001 

 

 

Ao observar a tabela acima em relação ao Levantamento de Perna com as demais 

variáveis do estudo, percebeu-se que houve correlação e diferença significativa nas variáveis 

antropométricas somente no período Pós-teste, na categoria Sub-15 houve correlação forte na 

Massa Corporal e correlação fraca na Idade e Estatura; no Sub-17 houve correlação fraca na 

Idade e Massa Corporal. 

O Levantamento de Perna com a Perimetria de Coxa Dominante e Não Dominante 

houve correlação fraca somente no Pós-teste na Categoria Sub-15 e Sub-17. Já na perimetria 

de perna neste mesmo período no profissional houve uma fraca correlação na Perimetria de 

Perna Dominante. 

O Levantamento de Perna com a Preensão Palmar, percebeu-se que houve correlação 

fraca na PPD somente no Sub-15 e na PPND no sub-17. Em relação com a Tração Lombar 
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percebeu-se uma forte correlação e diferença estatística muito significativa em todas as 

categorias em ambos os períodos de treinamento. 

Na comparação do Levantamento de Perna com as impulsões, observou que na 

Impulsão Horizontal somente a categoria Sub-15 houve moderada correlação no Pré-teste e 

correlação fraca no Pós-teste. Já na Impulsão Vertical somente no período Pré-teste apareceu 

correlação, sendo o Sub-15 com uma fraca correlação e o Profissional com uma correlação 

negativa, sendo que aumentou o Levantamento de Perna e reduziu a Impulsão Vertical. 

O Levantamento de Perna em relação aos movimentos de flexão e extensão de joelho 

no isocinético nas duas velocidades testadas, percebeu-se que no período Pré-teste somente os 

profissionais apresentaram correlação fraca no movimento de Flexão D e ND em 300°/s. Já 

no período Pós-teste a grande maioria dos movimentos em ambas velocidades apresentaram 

correlações e diferenças significativas. Na categoria Sub-15 os movimentos de extensão do 

joelho em ambos os lados e velocidades apresentaram moderadas a fortes correlações e altas 

diferenças significativas, nos movimentos de flexões foram correlações moderadas. Na 

categoria Sub-17 houve correções fracas nos vários movimentos e velocidades, somente não 

houve correlação na flexão D. 60°/s.  

Na categoria profissional houve fraca correlação e diferença significativa nos 

movimentos de Ext. D e Flex. D em 60°/s, o mesmo ocorreu na Ext. D 300°/s e na Flex. ND 

300°/s. Já no movimento de Flex. D em 300°/s a correlação apresentou ser moderada e 

altamente significativa. 
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Tabela 67 - Coeficiente de Pearson da Preensão Palmar Dominante Pré e Pós-teste com as 

variáveis analisadas. 

 

PPD - Pré PPD – Pós 

Variáveis Sub 15 Sub 17 Profissional    Sub 15 Sub 17    Profissional 

Idade 0,124 -0,097 0,290 0,615* -0,075 -0,216 

Massa Corporal 0,007 0,152 -0,176 0,577* 0,309 -0,209 

Estatura 0,021 0,23 -0,284 0,495* 0,087 -0,241 

Per. Coxa D 0,187 0,14 -0,221 0,261 0,019 0,168 

Per. Coxa ND 0,102 0,145 -0,233 0,245 0,039 0,19 

Per. Perna D 0,192 0,090 -0,059 0,351 0,041 -0,016 

Per. Perna ND 0,235 0,068 -0,084 0,345 0,014 0,080 

P.Palmar D X X X X X X 

P.Palmar ND 0,896** 0,714** 0,712** 0,812** 0,617** 0,673** 

T. Lombar 0,320 0,235 0,211 0,491* 0,395* -0,044 

L. Perna 0,248 0,217 0,102 0,478* 0,287 0,053 

I. Horizontal 0,548** -0,196 -0,477 0,464* -0,223 -0,047 

I. Vertical 0,331 -0,42* 0,035 0,448* 0,184 0,347 

Ext. D 60°/s -0,015 0,362 -0,120 0,471* 0,064 0,12 

Ext. ND 60°/s -0,103 0,193 -0,122 0,516* 0,121 0,065 

Flex. D 60°/s -0,015 0,298 0,178 0,574** -0,024 -0,002 

Flex. ND 60°/s -0,013 0,200 -0,015 0,546* 0,12 0,055 

Ext. D 300°/s 0,118 0,121 -0,103 0,493* -0,069 0,146 

Ext. ND 300°/s 0,015 0,061 -0,202 0,623** 0,067 0,274 

Flex. D 300°/s 0,118 0,055 0,116 0,423 -0,031 0,199 

Flex. ND 300°/s 0,015 0,714** 0,206 0,4 0,133 -0,086 
Fonte: Dados da pesquisa 

D (Dominante) ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; ** p <0,001 

 

Ao analisar a tabela 67 em relação a Preensão Palmar Dominante no período Pós-teste 

podemos perceber que nas variáveis antropométricas somente houve correlação e diferença 

significativa na categoria Sub-15, sendo correlação fraca na Estatura e Massa Corporal e 

correlação moderada na Idade, nas demais categorias não houve nenhuma correlação.  

Nas perimetrias de coxa e perna de ambos os lados não houve correlação nenhuma em 

todas as categorias. 

Em relação a PPD com a PPND houve muita correlação e alta diferença significativa, 

em todas as categorias e em ambos os períodos de treinamento, sendo maior no Pré-teste. 

Em relação à PPD com Tração Lombar houve correlação no período Pós-teste nas 

categorias Sub-15 e Sub-17 ocorreu fraca correlação e diferença significativa. No 

Levantamento de Pernas somente na categoria Sub-15 houve uma fraca correlação no Pós-

teste. 
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Em relação a Impulsão Horizontal houve correlação fraca com PPD na categoria Sub-

15 em ambos os períodos de avaliação, nas demais não ocorreu. Na Impulsão Vertical no Pré-

teste houve uma fraca correlação negativa no Sub-17 e no Pós-teste na categoria Sub-15 uma 

fraca correlação. 

Nos movimentos de flexão e extensão de joelho no isocinético no período preparatório 

(Pré-teste) somente na categoria Sub-17 no movimento de Flexão ND 300°/s ocorreu uma 

moderada correlação e alta diferença significativa. Já no período competitivo (Pós-teste) 

somente na categoria Sub-15 ocorreu correlação em quase todos os movimentos na extensão 

D e ND nas duas velocidades e na flexão em ambos os lados na velocidade de 60°/s. 

 

Tabela 68 - Coeficiente de Pearson da Preensão Palmar Não Dominante Pré e Pós-teste com 

as variáveis analisadas. 

 

PPND - Pré PPND - Pós 

Variáveis Sub 15 Sub 17 Profissional Sub 15 Sub 17 Profissional 

Idade 0,142 -0,131 -0,453 0,346 0,078 0,007 

Massa Corporal 0,035 0,041 -0,168 0,437 0,215 0,082 

Estatura -0,073 0,003 -0,225 0,399 0,024 -0,115 

Per. Coxa D 0,275 -0,01 -0,019 0,247 -0,02 0,372 

Per. Coxa ND 0,173 0,038 -0,009 0,264 0,023 0,399* 

Per. Perna D 0,280 0,134 -0,173 0,297 0,101 0,134 

Per. Perna ND 0,240 0,081 -0,176 0,296 0,067 0,047 

P.Palmar D 0,896** 0,714** 0,712** 0,812** 0,617** 0,673** 

P.Palmar ND X X X X X X 

T.Lombar 0,304 0,131 0,222 0,311 0,487** 0,093 

L.Perna 0,27 0,243 0,063 0,321 0,509** 0,048 

I.Horizontal 0,432* -0,058 -0,185 0,268 -0,308 -0,214 

I.Vertical 0,143 -0,159 -0,044 0,199 0,447* 0,077 

Ext. D 60°/s -0,119 0,176 -0,134 0,324 -0,024 0,268 

Ext. ND 60°/s 0,026 0,029 -0,209 0,356 0,107 0,20 

Flex. D 60°/s -0,119 0,714** 0,16 0,399 -0,135 0,13 

Flex. ND 60°/s 0,026 -0,013 0,045 0,315 0,139 -0,025 

Ext. D 300°/s 0,043 -0,04 -0,194 0,369 -0,144 0,276 

Ext. ND 300°/s -0,082 -0,049 -0,225 0,386 -0,003 0,384 

Flex. D 300°/s 0,043 -0,047 0,106 0,193 -0,067 0,116 

Flex. ND 300°/s -0,082 -0,083 0,076 0,282 -0,016 0,095 
Fonte: Dados da pesquisa 

D (Dominante) ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; ** p <0,001 

 

Na Tabela 68, em relação as variáveis antropométricas não houve nenhuma correlação 

e diferença significativa ao correlacionar com PPND. Já na perimetria de coxa somente os 

profissionais no Pós-teste na Per. Coxa ND houve uma fraca correlação e diferença 
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significativa e nas perimetrias de perna não se obteve nenhuma correlação. Quando 

correlacionado PPND com PPD houve uma forte correlação e grande diferença significativa 

na maioria das categorias, principalmente na fase preparatória do treinamento, ocorrendo 

também no Pós-teste, porém a correlação reduziu um pouco. 

Em relação a PPND com Tração Lombar e Levantamento de Pernas houve fraca 

correlação, mas diferença bem significativas somente no período Pós-teste na categoria Sub-

17, nas demais não ocorreu. Em correlação com as impulsões, houve pouquíssima correlação, 

pois ocorreu uma fraca correlação da Impulsão Horizontal na categoria Sub-15 no Pré-teste e 

no Sub-17 na Impulsão Vertical no Pós-teste. 

Em relação aos movimentos de flexão e extensão do joelho no isocinético somente 

houve uma moderada correlação na Flexão D 60°/s. 

 

Tabela 69 - Coeficiente de Pearson da Impulsão Horizontal Pré e Pós-teste com as variáveis 

analisadas. 

 

IH - Pré IH – Pós 

Variáveis Sub 15 Sub 17 Profissional Sub 15 Sub 17 Profissional 

Idade 0,004 0,2 0,409 0,797** 0,323 0,03 

Massa Corporal 0,245 0,906 -0,28 0,614* -0,484* -0,019 

Estatura 0,267 -0,002 0,046 0,592* 0,306 0,013 

Per. Coxa D 0,434* 0,167 0,006 0,296 -0,231 -0,114 

Per. Coxa ND 0,353 0,09 -0,017 0,255 -0,199 -0,145 

Per. Perna D 0,409 0,225 -0,085 0,354 -0,231 -0,354 

Per. Perna ND 0,421 0,196 -0,062 0,334 -0,286 -0,323 

P.Palmar D 0,548** -0,196 -0,477 0,464* -0,223 -0,047 

P.Palmar ND 0,304 0,131 0,222 0,311 0,487** 0,093 

T.Lombar 0,716** -0,067 -0,147 0,414 -0,450* 0,072 

L.Perna 0,645** 0,168 -0,04 0,463* -0,292 -0,806 

I.Horizontal X X X X X X 

I.Vertical 0,803** 0,625** 0,136 0,797** 0,699** 0,248 

Ext. D 60°/s 0,298 -0,176 -0,14 0,622* -0,299 -0,111 

Ext. ND 60°/s 0,3 -0,176 0,01 0,575* -0,355 0,056 

Flex. D 60°/s 0,134 0,003 -0,13 0,454* -0,215 0,1 

Flex. ND 60°/s -0,066 -0,069 0,05 0,448* -0,03 0,143 

Ext. D 300°/s 0,303 -0,028 0,066 0,576* -0,194 0,096 

Ext. ND 300°/s 0,141 0,084 0,13 0,632* -0,198 0,097 

Flex. D 300°/s 0,158 -0,043 0,145 0,443 0,031 0,243 

Flex. ND 300°/s 0,077 0,277 0,022 0,385 -0,058 0,185 
Fonte: Dados da pesquisa 

D (Dominante) ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; ** p <0,001 
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A tabela 69, onde correlacionou a Impulsão Horizontal com as outras variáveis 

percebeu-se que no Pós-teste na variável antropométrica Idade houve uma correlação forte e 

uma grande diferença significativa no Sub-15, nesta mesma categoria houve correlação 

moderada e diferença significativa na Massa Corporal e Estatura. Na categoria Sub-17 houve 

uma correlação negativa na Massa Corporal neste mesmo período, dizendo que aumenta 

Impulsão Horizontal e diminui Massa Corporal destes atletas Sub-17. 

Na perimetria de coxa houve uma fraca correlação na Coxa D no Sub-15 no período 

Pré-teste e na perimetria de perna não houve nenhuma correlação. 

Na PPD houve uma fraca correlação e diferença estatística com a IH na categoria Sub-

15 no Pré e Pós-teste. Já na PPND no Pós-teste houve uma fraca correlação no Sub-17 e alta 

diferença estatística significativa. Nas demais não ocorreu diferenças significativas e boas 

correlações. 

Em relação a Impulsão Horizontal com Tração Lombar e Levantamento de Pernas 

ocorreu moderada correlação e alta diferença significativa no Sub-15 no Pré-teste, já no Pós-

teste houve uma correlação negativa no Sub-17 e nas demais não ocorreu. 

Ao comparar IH com IV houve forte correlação no Sub-15 e moderada correlação no 

Sub-17 em ambos os períodos ocorrendo em todos estes também uma grande diferença 

significativa, observando que na categoria Profissional não ocorreu nenhuma correlação e 

diferença significativa. 

Ao observar os movimentos de flexão e extensão de joelho no dinamômetro 

isocinético ocorreu correlação somente na categoria Sub-15 no Pós-teste na grande maioria 

dos movimentos só não havendo nos flexores D e ND de 300°/s. 
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Tabela 70 - Coeficiente de Pearson da Impulsão Vertical (IV) Pré e Pós-teste com as 

variáveis analisadas. 

 

IV - Pré IV – Pós 

Variáveis Sub 15 Sub 17 Profissional Sub 15 Sub 17 Profissional 

Idade 0,009 0,073 0,035 0,480* 0,195 0,329 

Massa Corporal 0,233 0,135 0,606 0,404 -0,392 0,477* 

Estatura 0,324 0,185 0,024 0,491* 0,213 0,453 

Per.Coxa D 0,482* 0,016 0,004 0,036 -0,266 -0,165 

Per.Coxa ND 0,425* -0,056 -0,005 -0,011 -0,262 -0,211 

Per.Perna D 0,351 0,016 0,033 0,060 -0,279 0,022 

Per.Perna ND 0,359 -0,023 0,057 0,031 -0,301 0,159 

P.Palmar D 0,331 -0,42* 0,035 0,448* 0,184 0,347 

P.Palmar ND 0,143 -0,159 -0,044 0,199 0,447* 0,077 

T.Lombar 0,636** -0,183 -0,432* 0,176 -0,456* -0,280 

L.Perna 0,566* -0,005 -0,609* 0,158 -0,292 -0,166 

I.Horizontal 0,803** 0,625** 0,136 0,797** 0,699** 0,248 

I.Vertical X X X X X X 

Ext. D 60°/s 0,313 -0,194 0,288 0,343 -0,017 -0,074 

Ext. ND 60°/s 0,372 -0,126 0,32 0,271 -0,2 -0,18 

Flex. D 60°/s 0,325 -0,186 0,311 0,367 -0,009 -0,063 

Flex. ND 60°/s -0,081 -0,173 0,096 0,257 0,016 -0,028 

Ext. D 300°/s 0,421* 0,011 0,188 0,336 0,18 -0,05 

Ext. ND 300°/s 0,338 0,015 0,277 0,404 0,052 -0,135 

Flex. D 300°/s 0,298 -0,067 -0,117 0,197 0,301 0,029 

Flex. ND 300°/s 0,236 0,037 -0,072 0,182 0,228 -0,077 
Fonte: Dados da pesquisa 

D (Dominante) ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; ** p <0,001 

 

A tabela 70, referente a correlação da Impulsão vertical com as outras variáveis 

percebeu-se que em relação as variáveis antropométricas houve fraca correlação e diferença 

significativa no período Pós-teste na categoria Sub-15 na Idade e Estatura, ocorrendo também 

nos Profissionais, porém na Massa Corporal. 

Na perimetria de coxa somente na Categoria Sub-15 no Pré-teste houve uma fraca 

correlação e diferença significativa na Coxa D e ND. Na perimetria de perna não houve 

nenhuma correlação. 

Em relação a preensão palmar, na PPD somente no período competitivo houve fraca 

correlação no Sub-15 e no PPND neste mesmo período, porém no Sub-17. 

Na correlação da Impulsão Vertical com Tração Lombar e Levantamento de Pernas no 

período Pré-teste houve fraca correlação na categoria Sub-15 e uma correlação negativa no 
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Profissional em ambas as variáveis; e no período Pós-teste, somente no Sub-17 na Tração 

Lombar houve uma correlação negativa. 

Já na correlação da IV com IH houve uma boa correlação nas categorias de base (Sub-

15 e Sub-17) em ambos os períodos de treinamento, não ocorrendo nenhuma correlação na 

categoria profissional.  

Nos movimentos do dinamômetro isocinético de flexão e extensão de joelho somente 

na categoria Sub-15 no período Pré-teste que ocorreu uma correlação no movimento de 

Extensão Dominante em 300°/s, nas demais categorias, movimentos e períodos não ocorreu 

nenhuma correlação. 

 

Tabela 71 - Coeficiente de Pearson do PT na Extensão Dominante em 60°/s no Pré e Pós-

teste com as variáveis analisadas. 

 

PT Ext. D 60°/s - Pré PT Ext. D 60°/s- Pós 

Variáveis Sub 15 Sub 17 Profissional Sub 15 Sub 17 Profissional 

Idade 0,504* 0,053 0,242 0,551* 0,123 0,073 

Massa Corporal 0,683** 0,642** 0,796** 0,900** 0,601** 0,528* 

Estatura 0,720** 0,667** 0,762** 0,727** 0,518* 0,437* 

Per.Coxa D 0,587* 0,584* 0,694** 0,564* 0,575** 0,575* 

Per.Coxa ND 0,549* 0,633** 0,723** 0,467* 0,569** 0,574* 

Per.Perna D 0,237 0,406* 0,694** 0,387 0,392* 0,530* 

Per.Perna ND 0,249 0,455* 0,723** 0,301 0,398* 0,404* 

P.Palmar D -0,015 0,362 -0,12 0,471* 0,064 0,12 

P.Palmar ND -0,119 0,176 -0,134 0,324 -0,024 0,268 

T.Lombar 0,276 0,314 0,326 0,727** 0,500* 0,267 

L.Perna 0,23 0,226 0,2 0,771** 0,454* 0,493* 

I.Horizontal 0,298 -0,176 -0,14 0,622* -0,299 -0,111 

I.Vertical 0,313 -0,194 0,288 0,343 -0,017 -0,074 
Fonte: Dados da pesquisa 

D (Dominante) ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; ** p <0,001 

 

Ao observar a tabela 71, referente ao PT na Extensão Dominante em 60°/s com as 

variáveis antropométricas percebesse que a Massa Corporal e Estatura incidiram boas 

correlações em todas as categorias e em ambos os períodos além de haver grandes diferenças 

significativas, portanto a força de pico de torque está muito bem correlacionada com Massa 

Corporal e Estatura dos atletas avaliados. Em relação à Idade somente a categoria Sub-15 

houve correlação fraca com este PT em ambos os períodos de avaliação. 

Em relação à perimetria de coxa, tanto Dominante quanto Não Dominante houve 

fracas a moderadas correlações e diferenças significativas em todas as categorias e em ambos 
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os períodos de treinamento, portanto a perimetria de coxa está bem correlacionada com a 

força no PT de Extensão Dominante em 60°/s. Já na perimetria de perna em ambos os 

períodos houve correlações no Sub-17 e Profissional, sendo que no período preparatório os 

Profissionais tiveram moderadas correlações em ambos os lados (D e ND) e grande diferença 

significativa. 

Na preensão palmar a correlação foi muito fraca e somente na PPD no período Pós-

teste no Sub-15, nas demais categorias e períodos e PPND não houve correlação e diferenças 

significativas. 

Na Tração Lombar e Levantamento de Pernas em correlação com o PT Ext. D 60°/s 

somente no período Pós-teste ocorreu moderada correlação na categoria Sub-15 e alta 

diferença estatística, já na categoria Sub-17 também ocorreu, porém, uma correlação fraca 

com diferença estatística significativa e nos Profissionais somente no Levantamento de Pernas 

houve uma fraca correlação. 

O PT Ext Dom em 60°/s comparado com as impulsões, somente no período Pós-teste 

que ocorreu uma moderada correlação na categoria Sub-15 na Impulsão Horizontal, nas 

demais categorias e impulsões não houve nenhuma correlação. Portanto percebeu-se que a 

força de PT na extensão dominante em 60°/s não se correlacionou com as impulsões 

Horizontal e Vertical nestes atletas de futebol. 

 

Tabela 72 - Coeficiente de Pearson do PT na Extensão Não Dominante em 60°/s no Pré e 

Pós-teste com as variáveis analisadas. 

 

PT Ext. ND 60°/s - Pré PT Ext. ND 60°/s- Pós 

Variáveis Sub 15 Sub 17 Profissional Sub 15 Sub 17 Profissional 

Idade 0,454* 0,051 0,249 0,551* 0,151 0,051 

Massa Corporal 0,678** 0,635** 0,728** 0,833** 0,646** 0,596** 

Estatura 0,753** 0,745** 0,774** 0,627* 0,575** 0,650** 

Per.Coxa D 0,542* 0,553* 0,607** 0,547* 0,587** 0,550* 

Per.Coxa ND 0,539* 0,586* 0,633** 0,511* 0,616** 0,579* 

Per.Perna D 0,223 0,432* 0,607** 0,447* 0,939** 0,388 

Per.Perna ND 0,239 0,481* 0,633** 0,393* 0,447* 0,233 

P.Palmar D -0,103 0,193 -0,122 0,516* 0,121 0,065 

P.Palmar ND 0,026 0,029 -0,209 0,356 0,107 0,2 

T.Lombar 0,349 0,246 0,151 0,811** 0,490* 0,3 

L.Perna 0,308 0,184 0,014 0,840** 0,410* 0,354 

I.Horizontal 0,300 -0,176 0,01 0,575* -0,355 0,056 

I.Vertical 0,372 -0,126 0,32 0,271 -0,2 -0,18 
Fonte: Dados da pesquisa 

D (Dominante) ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; ** p <0,001 
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Ao observar a tabela 72, referente ao PT na Extensão Não Dominante em 60°/s 

percebe-se o mesmo comportamento do Lado Dominante nas variáveis antropométricas, pois 

a Massa Corporal e a Estatura em ambos os períodos houve correlações e diferenças muito 

significativas, já na Idade somente no Sub-15 houve uma fraca correlação com diferença 

significativa em ambos os períodos. 

Na perimetria de Coxa D e ND e em ambos os períodos de treinamento, ocorreram 

correlações e diferenças estatísticas significativas. Já na perimetria de Perna D e ND no 

período Pré-teste houve correlação fraca no Sub-17, correlação moderada no Profissional com 

grande diferença significativa e no período Pós-teste houve correlação no Sub-15 e 17, sendo 

que no Sub-17 na perna dominante foi forte a correlação e grande diferença significativa. 

Na Preensão Palmar Dominante ocorreu correlação no Sub-15 no Pós-teste nas demais 

não houve correlações e diferenças significativas. Na Tração Lombar e Levantamento de 

Pernas houve forte correlação e grande diferença significativa no período competitivo na 

Categoria Sub-15 e uma fraca correlação e diferença significativa no Sub-17 neste mesmo 

período, já nos profissionais não houve nenhuma correlação. Na correlação com as impulsões, 

somente ocorreu no período Pós-teste na Impulsão Horizontal no Sub-15, comprovando mais 

uma vez que o PT na extensão ND em 60°/s não se correlacionou com as impulsões. 

 

Tabela 73 - Coeficiente de Pearson do PT na Flexão Dominante em 60°/s no Pré e Pós-teste 

com as variáveis analisadas. 

 

PT Flex.D 60°/s - Pré PT Flex.D 60°/s- Pós 

Variáveis Sub 15 Sub 17 Profissional Sub 15 Sub 17 Profissional 

Idade 0,713** 0,068 0,135 0,602* 0,309 0,00 

Massa Corporal 0,694** 0,735** 0,583* 0,826** 0,691** 0,477* 

Estatura 0,622* 0,762** 0,596** 0,666* 0,521* 0,362 

Per.Coxa D 0,549* 0,746** 0,401* 0,554* 0,453* 0,492* 

Per.Coxa ND 0,545* 0,292 0,425* 0,468* 0,412* 0,422* 

Per.Perna D 0,174 0,486* 0,401* 0,316 0,479* 0,536* 

Per.Perna ND 0,194 0,537* 0,425* 0,266 0,416* 0,292 

P.Palmar D -0,015 0,298 0,178 0,574** -0,024 -0,002 

P.Palmar ND -0,119 0,714** 0,16 0,399 -0,135 0,13 

T.Lombar 0,251 0,371 0,331 0,540* 0,364* 0,310 

L.Perna 0,26 0,371 0,096 0,582* 0,341 0,484* 

I.Horizontal 0,134 0,003 -0,13 0,454* -0,215 0,1 

I.Vertical 0,325 -0,186 0,311 0,367 -0,009 -0,063 
Fonte: Dados da pesquisa 

D (Dominante) ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; ** p <0,001 
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A tabela 73, referente ao PT na Flexão Dominante em 60°/s com as demais variáveis 

percebeu-se que a Massa Corporal e Estatura foi o mesmo comportamento dos movimentos de 

extensão D e ND, sendo que houve correlação em todas as categorias em ambos os períodos e 

com diferença significativa, sendo nas categorias de base a correlação mais moderada e no 

profissional mais fraca.  

Na perimetria de coxa D e ND houve correlação fraca em quase todas as categorias, 

somente não ocorreu na perimetria de Coxa ND no Sub-17 no Pré-teste. Já na perimetria de 

perna houve correlação fraca em ambos os lados no período preparatório no Sub-17 e 

Profissional, no período competitivo no Sub-17 em ambos os lados e no profissional somente 

na perimetria de perna dominante. 

Na preensão palmar em relação a este PT na flexão no período Pré-teste somente no 

Sub-17 ocorreu correlação moderada e grande diferença significativa na PPND e no período 

Pós-teste ocorreu uma fraca correlação e grande diferença significativa no Sub-15. 

Na Tração Lombar com este PT na flexão houve correlação fraca no Pós-teste no Sub-

15 e 17, já no Levantamento de pernas neste mesmo período ocorreu uma fraca correlação no 

Sub-15 e Profissional com diferença significativa. Já nas impulsões, somente houve uma fraca 

correlação e diferença significativa na impulsão horizontal no Sub-15 no Pós-teste.   

 

Tabela 74 - Coeficiente de Pearson do PT na Flexão Não Dominante em 60°/s no Pré e Pós-

teste com as variáveis analisadas. 

 

PT Flex.ND 60°/s - Pré PT Flex.ND 60°/s- Pós 

Variáveis Sub 15 Sub 17 Profissional Sub 15 Sub 17 Profissional 

Idade 0,398 0,775 0,17 0,586* 0,402* 0,024 

Massa Corporal 0,509* 0,787** 0,613** 0,768** 0,245 0,602** 

Estatura 0,441* 0,786** 0,572* 0,610* 0,225 0,595** 

Per.Coxa D 0,358 0,747** 0,359 0,478* 0,13 0,502* 

Per.Coxa ND 0,474* 0,730** 0,387 0,376 0,137 0,480* 

Per.Perna D 0,318 0,611** 0,359 0,256 0,025 0,544* 

Per.Perna ND 0,316 0,611** 0,387 0,169 0,052 0,432* 

P.Palmar D -0,013 0,2 -0,015 0,546* 0,12 0,055 

P.Palmar ND 0,026 -0,013 0,045 0,315 0,139 -0,025 

T.Lombar -0,031 0,333 0,588* 0,711** 0,299 0,248 

L.Perna 0,11 0,315 0,401* 0,797** 0,420* 0,393 

I.Horizontal -0,066 -0,069 0,05 0,448* -0,03 0,143 

I.Vertical -0,081 -0,173 0,096 0,257 0,016 -0,028 
Fonte: Dados da pesquisa 

D (Dominante) ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; ** p <0,001 
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Na tabela 74, referente ao PT na Flexão ND em 60°/s em relação às variáveis 

antropométricas percebemos que mudou um pouco o comportamento em relação às outras 

tabelas anteriores, entretanto, a Massa Corporal e Estatura ocorreram diferenças significativas 

e correlações em todas as categorias no período preparatório (Pré-teste) e no período Pós-teste 

houve diferença significativa e correlações fracas a moderadas na Massa Corporal e Estatura 

no Sub-15 e Profissional, já neste mesmo período a Idade houve correlação fraca e diferença 

significativa no Sub-15 e Sub-17. 

Na perimetria de coxa no período Pré-teste houve correlação moderada e ampla 

diferença estatística significativa no Sub-17 em ambos os lados (D e ND) e no Sub-15 na 

Coxa ND uma fraca correlação. Já no período Pós-teste houve uma diferença significativa e 

correlação fraca no Sub-15 na Coxa D e nos profissionais em ambas as coxas (D e ND). Na 

perimetria de perna no período Pré-teste houve uma moderada correlação em ambos os lados 

e grande diferença estatística significativa e no período competitivo uma fraca correlação em 

ambos os lados no Profissional. 

Houve somente correlação na PPD com PT Flexão ND em 60°/s no período 

competitivo no Sub-15 nas demais variáveis não ocorreu. 

Na Tração Lombar e Levantamento de Pernas no período preparatório somente no 

Profissional houve fraca correlação e diferença significativa, já no período competitivo a 

categoria Sub-15 houve moderada correlação na Tração Lombar e Levantamento de Pernas e 

no Sub-17 houve uma correlação fraca no Levantamento de Pernas. 

Na impulsão com este PT na Flexão somente no período Pós-teste na categoria Sub-15 

ocorreu uma fraca correlação e diferença significativa na Impulsão Horizontal, nas demais 

não ocorreu. 
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Tabela 75 - Coeficiente de Pearson do PT na Extensão Dominante em 300°/s no Pré e Pós-

teste com as variáveis analisadas. 

 

PT Ext. D 300°/s - Pré PT Ext. D 300°/s- Pós 

Variáveis Sub 15 Sub 17 Profissional Sub 15 Sub 17 Profissional 

Idade 0,564* 0,032 0,303 0,526* 0,304 0,051 

Massa Corporal 0,761** 0,594** 0,613** 0,892** 0,466* 0,542* 

Estatura 0,746** 0,601** 0,573* 0,699** 0,474* 0,477* 

Per.Coxa D 0,765** 0,496* 0,698** 0,578* 0,422* 0,421* 

Per.Coxa ND 0,714** 0,507* 0,716** 0,503* 0,397* 0,495* 

Per.Perna D 0,387 0,416* 0,698** 0,421 0,302 0,356 

Per.Perna ND 0,377 0,501* 0,716** 0,363 0,337 0,318 

P.Palmar D 0,118 0,121 -0,103 0,493* -0,069 0,146 

P.Palmar ND 0,043 -0,04 -0,194 0,369 -0,144 0,276 

T.Lombar 0,274 0,07 0,148 0,657* 0,299 0,245 

L.Perna 0,239 -0,709 0,203 0,687** 0,402* 0,429* 

I.Horizontal 0,303 -0,028 0,066 0,576* -0,194 0,096 

I.Vertical 0,421* 0,011 0,188 0,336 0,18 -0,05 
Fonte: Dados da pesquisa 

D (Dominante) ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; ** p <0,001 

 

Ao observar a tabela 75, do PT na extensão dominante em 300°/s com as distintas 

variáveis percebe-se que em relação aos dados antropométricos de Massa Corporal e Estatura 

houve correlação fraca a moderada e diferença estatística significativa em todas as categorias 

e em ambos os períodos de avaliação, já a Idade somente na categoria Sub-15 obteve 

correlação fraca no Pré e Pós-teste. Observou-se também que no Sub-15 em ambos os 

períodos as correlações foram mais moderadas e alta diferença significativa. 

Em relação a este PT na Ext.D 300°/s em comparação com as perimetrias na coxa 

observou-se que houve correlação em todas as categorias em ambos os períodos; já na 

perimetria de perna somente no período preparatório em ambos os lados (D e ND) no Sub-17 

e Profissional. 

Em relação a preensão palmar houve correlação somente no Pós-teste na PPD no Sub-

15. Na tração Lombar houve somente correlação com este PT na extensão D em 300°/s no 

Período Competitivo no Sub-15, já no Levantamento de Pernas houve uma boa correlação 

neste mesmo período no Sub-15 com grande diferença significativa e uma correlação fraca no 

Sub-17 e Profissional. 
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Na impulsão com este PT de extensão no período Pré-teste houve uma fraca 

correlação na impulsão vertical no Sub-15 o que também aconteceu no período Pós-teste com 

esta mesma categoria, porém na impulsão horizontal. 

 

Tabela 76 - Coeficiente de Pearson do PT na Extensão Não Dominante em 300°/s no Pré e 

Pós-teste com as variáveis analisadas. 

 

PT Ext. ND 300°/s - Pré PT Ext. ND 300°/s- Pós 

Variáveis Sub 15 Sub 17 Profissional Sub 15 Sub 17 Profissional 

Idade 0,514* 0,043 0,256* 0,578* 0,291 0,093 

Massa Corporal 0,728** 0,721** 0,648** 0,910** 0,455* 0,459* 

Estatura 0,746** 0,675** 0,637** 0,749** 0,328 0,582* 

Per.Coxa D 0,554** 0,646** 0,578* 0,585* 0,33 0,323 

Per.Coxa ND 0,571* 0,620** 0,625** 0,509* 0,324 0,435* 

Per.Perna D 0,133 0,618** 0,578* 0,449* 0,311 0,183 

Per.Perna ND 0,251 0,666** 0,625** 0,389 0,289 0,166 

P.Palmar D 0,015 0,061 -0,202 0,623** 0,067 0,274 

P.Palmar ND -0,082 -0,049 -0,225 0,386 -0,003 0,384 

T.Lombar 0,164 -0,007 0,036 0,741** 0,407* 0,237 

L.Perna 0,181 0,048 0,034 0,792** 0,369* 0,246 

I.Horizontal 0,141 0,084 0,13 0,632* -0,198 0,097 

I.Vertical 0,338 0,015 0,277 0,404 0,052 -0,135 
Fonte: Dados da pesquisa 

D (Dominante) ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; ** p <0,001 

 

 

A tabela acima retrata sobre a correlação do PT na extensão ND em 300°/s com as 

demais variáveis, sendo que nas medidas antropométricas em relação à Massa Corporal e 

Estatura ocorreu quase que em todas estas variáveis correlações, só não acontecendo no Sub-

17 no Pós-teste na Estatura. Em relação à Idade no período Pré-teste houve correlação fraca 

no Sub-15 e Profissional, já no período Pós-teste somente no Sub-15 houve correlação fraca 

com diferença significativa. 

Em relação a este PT com as perimetrias percebeu-se que na perimetria de Coxa D e 

ND houve correlação fraca em todas as categorias no período preparatório, já no período 

competitivo somente na categoria Sub-15. Na perimetria de perna no período preparatório 

houve moderada correlação no Sub-17 com grande diferença significativa e uma fraca 

correlação no mesmo período com o Profissional. No período competitivo na perimetria de 

perna D aconteceu correlação fraca no Sub-15.  

Na preensão palmar somente incidiu correlação na PPD no Pós-teste na Categoria 

Sub-15.  
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Na Tração Lombar e Levantamento de Pernas com este PT de extensão em 300°/s 

houve correlação no Pós-teste nas categorias de base Sub-15 e 17, sendo na categoria Sub-15 

moderada e alta diferença significativa e no Sub-17 correlação fraca com diferença 

significativa. 

Em comparação com as impulsões realizadas neste estudo somente houve correlação 

com o Sub-15 no Pós-teste na Impulsão Horizontal.  

 

Tabela 77 - Coeficiente de Pearson do PT na Flexão Dominante em 300°/s no Pré e Pós-teste 

com as variáveis analisadas. 

 

PT Flex. D 300°/s - Pré PT Flex D 300°/s- Pós 

Variáveis Sub 15 Sub 17 Profissional Sub 15 Sub 17 Profissional 

Idade 0,625** 0,159 0,148 0,556* 0,478* 0,01 

Massa Corporal 0,667** 0,730** 0,606** 0,742** 0,264 0,524* 

Estatura 0,709** 0,670** 0,556* 0,609* 0,203 0,607** 

Per.Coxa D 0,516* 0,764** 0,344 0,405 0,214 0,317 

Per.Coxa ND 0,478* 0,761** 0,382 0,289 0,216 0,391* 

Per.Perna D 0,155 0,729** 0,344 0,312 0,193 0,373 

Per.Perna ND 0,179 0,719** 0,382 0,278 0,151 0,283 

P.Palmar D 0,118 0,055 0,116 0,423 -0,031 0,199 

P.Palmar ND 0,043 -0,047 0,106 0,193 -0,067 0,116 

T.Lombar 0,087 0,183 0,441* 0,594* 0,268 0,343 

L.Perna 0,105 0,184 0,585* 0,642* 0,361* 0,462* 

I.Horizontal 0,158 -0,043 0,145 0,443 0,031 0,243 

I.Vertical 0,298 -0,067 -0,117 0,197 0,301 0,029 
Fonte: Dados da pesquisa 

D (Dominante) ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; ** p <0,001 

 

Ao verificar a tabela 77, o PT na Flexão Dominante em 300°/s com as outras 

variáveis, percebe-se que a Massa Corporal e a Estatura possuem correlação em quase todas 

as categorias e em ambos os períodos a não ser no Pós-teste que não ocorreu correlação na 

Massa Corporal e Estatura da categoria Sub-17. Já em relação à Idade somente no Sub-15 

houve correlação no Pré e Pós-teste, e na categoria Sub-17 no Pós-teste houve uma correlação 

fraca e diferença significativa. 

Em relação a perimetria de coxa em ambos os lados (D e ND) no Sub-15 e Sub-17 no 

período preparatório houve correlação de fraca a moderada com diferença significativa e no 

Pós-teste uma fraca correlação de coxa ND do Profissional. Já na perimetria de perna no Pré-

teste somente os Sub-17 tiveram correlações moderadas com grandes diferenças 

significativas. 
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Na preensão palmar (D e ND) não houve nenhuma correlação o mesmo ocorrendo na 

Impulsão Horizontal e Vertical. Na Tração Lombar e Levantamento de Pernas houve uma 

fraca correlação nos profissionais no período Pré-teste. Já no período Pós-teste na categoria 

Sub-15 houve correlação na Tração Lombar e Levantamento de pernas e nas categorias Sub-

17 e Profissional somente no Levantamento de Pernas. 

 

Tabela 78 - Coeficiente de Pearson do PT na Flexão Não Dominante em 300°/s no Pré e Pós-

teste com as variáveis analisadas. 

 

PT Flex. ND 300°/s - Pré PT Flex. ND 300°/s- Pós 

Variáveis Sub 15 Sub 17 Profissional Sub 15 Sub 17 Profissional 

Idade 0,638** 0,091 0,320 0,543* 0,449* 0,016 

Massa Corporal 0,729** 0,783** 0,589* 0,764** 0,486* 0,347 

Estatura 0,685** 0,722** 0,360 0,614* 0,346 0,242 

Per.Coxa D 0,538* 0,804** 0,172 0,547* 0,368* 0,344 

Per.Coxa ND 0,546* 0,763** 0,204 0,492* 0,368* 0,348 

Per.Perna D 0,111 0,790** 0,172 0,222 0,279 0,367 

Per.Perna ND 0,154 0,815** 0,204 0,121 0,267 0,114 

P.Palmar D 0,015 0,714** 0,206 0,400 0,133 -0,086 

P.Palmar ND -0,082 -0,083 0,076 0,282 -0,016 0,095 

T.Lombar 0,100 0,140 0,441* 0,567* 0,392* 0,432* 

L.Perna 0,075 0,267 0,423* 0,663** 0,402* 0,624** 

I.Horizontal 0,077 0,277 0,022 0,385 -0,058 0,185 

I.Vertical 0,236 0,037 -0,072 0,182 0,228 -0,077 
Fonte: Dados da pesquisa 

D (Dominante) ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; ** p <0,001 

 

Na tabela 78, referente ao PT na Flexão ND em 300°/s com as demais variáveis 

estudadas percebeu-se que em relação à Idade no período Pré-teste houve correlação 

moderada somente no Sub-15 e depois no Pós-teste no Sub-15 e 17, em relação à Massa 

Corporal houve correlação em quase todas as categorias, somente no profissional no Pós-teste 

que não ocorreu correlação. Na Estatura houve correlação no Pré-teste nas categorias de Base 

(Sub-17 e 15) e no Pós-teste somente no Sub-15. 

Em relação às perimetrias de coxa houve correlação no período Pré-teste no Sub-15 e 

17 em ambos os lados (D e ND), já no período Pós-teste na categoria Sub-15 em ambos os 

lados e no Sub-17 somente na perimetria de coxa ND. Já na perimetria de perna D e ND 

houve correlação moderada a forte no Sub-17 no período Pré-teste. 

No movimento de Preensão Palmar somente houve correlação no Sub-17 no período 

Pré-teste na PPD, nas demais não ocorreram. 
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Nos movimentos de Tração Lombar e Levantamento de Pernas ocorreu correlação 

fraca nos profissionais em ambos os períodos, e no Pós-teste houve correlação fraca no Sub-

15 e 17 na Tração Lombar e Levantamento de Pernas. 

Nas impulsões correlacionando com PT na Flexão ND em 300°/s não houve nenhuma 

correlação e diferença significativa. 

 

Tabela 79 – Coeficiente de Correlação de Pearson do Pico de Torque da Extensão com Pico 

de Torque na Flexão do joelho nas três categorias. 

Movimento                 Período 
   D e ND 

Velocidade 

PT na Flexão de Joelho 

Sub-15               Sub-17 Profissional 

PT na Extensão           Pré-teste 

D. 60°/s 0,707** 0,833** 0,493* 

ND.60°/s 0,383 0,814** 0,502* 

D. 300°/s 0,848** 0,545** 0,578* 

ND.300°/s 0,868** 0,721** 0,523* 

PT na Extensão          Pós-teste 

D. 60°/s 0,764** 0,628** 0,729** 

ND.60°/s 0,728** 0,330 0,665** 

D. 300°/s 0,806** 0,740** 0,592** 

ND.300°/s 0,791** 0,785** 0,379 
Fonte: Dados da pesquisa 

D (Dominante) ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; ** p <0,001 

 

Ao analisar a tabela 79, de correlação e diferença significativa entre pico de torque da 

extensão com flexão do joelho nas três categorias avaliadas, percebe-se que na grande maioria 

dos lados há diferença significativa e boas correlações. Na categoria Sub-15 não houve 

correlação e diferença significativa no período Pré-teste na no joelho ND.60°/s, nas demais 

ocorreram correlações, sendo que nas velocidades de 300°/s estas foram mais fortes 

comparada com as de 60°/s no Pré e Pós-teste.  

 Na categoria Sub-17 somente no Pós-teste no ND.60°/s não houve correlação, nas 

demais variáveis ocorreram moderadas e fortes correlações, sendo que no Pré-teste desta 

categoria na menor velocidade angular houve maior correlação e no Pós-teste a maior 

correlação foi na velocidade de 300°/s.  

Nos profissionais não houve correlação no Pós-teste no ND.300°/s, nas demais 

avaliações ocorreram correlações, porém no Pré-teste estas correlações foram mais fracas ao 

comparar com as outras categorias e no Pós-teste na velocidade de 60°/s ela se aproxima e 

reduz na velocidade de 300°/s. 
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Entretanto pode-se afirmar que há uma correlação direta com o movimento de 

extensão do joelho em relação ao pico de torque com o movimento de flexão realizado no 

dinamômetro isocinético. 

 

Tabela 80 - Coeficiente de Pearson nos movimentos realizados no isocinético de flexão e 

extensão de joelho comparando as velocidades de 60°/s com 300°/s. 

  Período 
Movimento 

Velocidade 

PT na velocidade em 300°/s 

Sub-15               Sub-17 Profissional 

  Pré-teste 

Ext.D. 60°/s 0,914** 0,786** 0,789** 

Ext. ND.60°/s 0,845** 0,789** 0,819** 

Flex. D. 60°/s 0,844** 0,723** 0,583** 

Flex. ND.60°/s 0,409 0,779** 0,627* 

 Pós-teste 

Ext.D. 60°/s 0,922** 0,831** 0,880** 

Ext. ND.60°/s 0,934** 0,787** 0,769** 

Flex. D. 60°/s 0,704** 0,629** 0,578* 

Flex. ND.60°/s 0,757** 0,339 0,433* 
Fonte: Dados da pesquisa 

D (Dominante) ND (Não Dominante) 

Diferença significativa *p<0,05; ** p <0,001 
 

Ao observar a tabela 80, referente a comparação dos movimentos de flexão e extensão 

de joelho no isocinético comparando mesmos movimentos e dominâncias, porém entre 

velocidades diferentes (60°/s com 300°/s) percebeu-se que há uma forte correlação e grande 

diferença significativa na maioria dos movimentos de extensão dominante e não dominante no 

Pré e Pós-teste. Já nos movimentos de flexão dominante em ambos os períodos as correlações 

são moderadas a fortes no Sub-15 e 17 e nos profissionais são fracas. No movimento de 

flexão não dominante houve correlação no Pré-teste somente no Sub-17 e nos Profissionais, já 

no Pós-teste houve boa correlação no Sub-15 e uma fraca correlação no Profissional.  

Portanto percebe-se que os movimentos de extensão se correlacionam mais forte entre 

estas duas velocidades do que os flexores, pois ao aumentar o Pico de torque dos movimentos 

de extensão ou flexão na velocidade angular de 60°/s também aumentou na velocidade de 

300°/s conforme os movimentos e lados dominante ou não dominante. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados encontrados na investigação foram inúmeros, pois foram muitas as 

variáveis analisadas nas três categorias distintas Sub-15, Sub-17 e Profissional, onde nesta 

discussão foi abordado as variáveis Idade, Estatura, Massa Corporal, Pico de Torque na 

extensão e flexão de joelho em duas velocidades dominante e não dominante, as diferentes 

posições táticas em cada categoria no período preparatório e competitivo. Portanto, foi 

iniciado conforme as categorias de base. 

 

5.1. DISCUSSÃO SOBRE PICO DE TORQUE NAS CATEGORIAS E CONFORME 

AS POSIÇÕES TÁTICAS 

 

Ao observar as características antropométricas da Categoria Sub-15 conforme Tabela 

1, observou-se grande semelhança em estatura e peso em alguns estudos como Arabi et al. 

(2012) estatura 162,92±12,03 cm e massa corporal 52,95±11,77 Kg; Teixeira et al. (2014) 

estatura (165,8 ± 7,5 cm), massa corporal (56,9 ± 6,6 kg) valores muito próximos com da 

atual pesquisa desta categoria Sub-15 de Futebol. 

Em relação à força de membros inferiores desta categoria Sub-15 mais 

especificamente no Pico de Torque em ambos os períodos avaliados, pode-se perceber ao 

analisar a Tabela 2 a média e desvio padrão do PT nos movimentos de extensão e flexão de 

joelho de ambos os lados (dominante e não dominante) em duas velocidades 60°/s e 300°/s. 

Observou-se que a menor velocidade, apresenta uma maior resistência ao equipamento 

proporcionando um maior pico de torque do sujeito avaliado e na segunda velocidade que é 

mais alta, proporciona uma menor resistência, gerando um menor pico de torque. Sendo que a 

velocidade é inversamente proporcional à força, pois quanto mais baixa a velocidade maior é 

a resistência, gerando uma maior força (Pico de Torque) que o sujeito irá executar, conforme 

afirma, Dvir (2002).  

Em relação ao Pico de Torque, Arabi et al. (2012) realizou uma pesquisa com jovens 

atletas com média de Idade 14,7 anos, avaliou o PT de extensão e flexão de joelho dominante 

e não dominante em três velocidades (180°/s, 60°/s e 240°/s), sendo discutida somente a 

velocidade de 60°/s devido ser a mesma utilizada no atual estudo. 

Os atletas no movimento de extensão dominante apresentaram uma média e desvio 

padrão do Pico de torque de 139,95±57,17 Nm e no joelho não dominante 132,68±51,25 Nm, 

já no movimento de flexão no joelho dominante 97,11±36,05 Nm e no não dominante 
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98,13±33,50 Nm. Ao analisar o estudo destes autores percebeu-se que os músculos de 

extensão do lado dominante são mais fortes em comparação ao não dominante e os flexores o 

resultado foi oposto, entretanto não foi observada estatística para analisar se houve diferença 

significativa. Ao comparar os dados com os resultados da atual pesquisa da categoria Sub-15 

observou-se, que somente na flexão do joelho não dominante os sujeitos da pesquisa de Arabi 

et al. (2012) tiveram média e desvio superior ao dos atletas da atual pesquisa, nas demais 

avaliações nesta velocidade de 60°/s em extensão tanto dominante quanto não dominante os 

atletas Sub-15 demonstraram ter pico de torque superior, tanto no período preparatório (Pré-

teste) quanto no competitivo (Pós-teste). 

Com relação aos dados apresentados na categoria Sub-15 de acordo com as Tabelas 3 

e 4 conforme as posições táticas o Pico de Torque de extensão de joelho na velocidade de 

60°/s e 300°/s existem alguns estudos próximos como o de Arabi et al. (2012), onde avaliou 

atletas de futebol desta mesma faixa etária na velocidade de 60°/s e também dividiu as 

posições conforme posicionamento tático, porém em três divisões (Avançados “meio campo e 

Atacantes”, Jogadores do equilíbrio defensivo e Jogadores de defesa). Os avançados no 

movimento de extensão no dominante o PT foi 142,06±53,30Nm e no não dominante 

130,00±44,91Nm, já na flexão de joelho dominante o PT 92,87±29,94Nm e não dominante 

91,18±26,40 Nm. Ao comparar os resultados destes autores com a atual pesquisa em relação 

aos Meias e Atacantes os valores do PT foram inferiores tanto no dominante quanto no não 

dominante, lembrando ainda que nesta pesquisa os Meias e Atacantes foram mais fortes no 

lado não dominante. Em relação aos jogadores de Equilíbrio defensivo (Volantes) o valor do 

PT na extensão dominante foi 135,43±63,4 Nm e no não dominante 130,43±57,53 Nm, já na 

flexão dominante 95,06±42,10 Nm e no não dominante 101,12±37,00 Nm. Na atual pesquisa 

os Volantes do Sub-15 obteram pico de torque superiores aos dos autores citados em ambos 

os lados da extensão e na flexão dominante, ficaram abaixo somente na flexão ND.   

Em relação aos defensores no estudo de Arabi et al. (2012), o PT em 60°/s na extensão 

dominante foi 146,33±58,93 Nm e não dominante 145,83±56,64 Nm, já na flexão dominante 

113,50±36,24 Nm e não dominante 108±42,32 Nm. Ao verificar estes dados com a atual 

pesquisa percebeu-se que os Zagueiros e Goleiros do Sub-15 estão com PT superiores 

somente na extensão, pois na flexão os valores foram próximos, mas inferiores no período 

competitivo. 

Em relação aos atletas profissionais deste estudo sobre Idade, Estatura e Massa 

Corporal que estão demonstrados na Tabela 9, existem alguns estudos que compartilham com 
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estes dados como o estudo de Silva et al. (1999) onde pesquisaram atletas da seleção nacional 

da Jamaica a Idade média foi 23,9±3,7 anos, Massa Corporal 76,4±7,2 Kg e Estatura 178±4,2 

cm valores muito próximos, sendo mais novos, mais leves e mais baixos em comparação com 

a atual pesquisa.  Já no estudo de Gür et al. (1999) pesquisou Pico de Torque em 25 atletas da 

liga nacional, dividindo em dois grupos, os maiores de 21 anos e os menores desta Idade, 

conforme classificação da UEFA, para critério de observação foi adotado somente os atletas 

com maior idade com média de 25,1±2,6 anos, Estatura 177±5 cm e Massa Corporal 72,1±4,2 

Kg. Sendo estes atletas mais leves e menores do que o do atual estudo, porém estão todos 

dentro de um padrão próximo. No estudo de Ribeiro et al. (2012) avaliaram diversas 

características cineantropométricas em 26 jogadores de futebol com 23,46±3,22 anos e 

estatura média de 179,77 ± 7,31 cm. 

Em relação ao Pico de Torque dos profissionais deste estudo existem algumas 

investigações que se assemelham com os dados encontrados na Tabela 10 como no estudo de 

Silva et al. (1999), onde analisou seleção jamaicana de futebol na velocidade angular de 60°/s, 

sendo avaliado perna direita e esquerda não mencionando dominância das pernas, entretanto 

este estudo de Silva, os achados de extensão de joelho em 60°/s na perna direita foram 

290,4±95,6 Nm e na esquerda 291,6±62,5 Nm. 

Sendo que na pesquisa atual os valores no Pré-teste dominante e não dominante 

ficaram abaixo do estudo de Silva, porém no Pós-teste os valores aproximaram-se chegando a 

ultrapassar. Entretanto o desvio padrão dos jogadores da Seleção Jamaicana foram muito alto 

ao comparar com a desta pesquisa, quase o dobro. Em relação a flexão em 60°/s os valores 

dos Jamaicanos foram muito superiores aos atletas desta pesquisa no Pico de Torque (direita: 

216,1±31,4 Nm) e (esquerda: 205,8±35,8 Nm). Portanto os Jamaicanos foram muito mais 

fortes nos músculos posteriores da coxa, e o desvio padrão destes flexores aproximaram-se do 

atual estudo. 

Nos resultados de Gür et al. (1999) investigaram um grupo de atletas de elite de 

futebol subdividindo o grupo conforme a classificação da UEFA em jovens (< 21 anos) e 

adultos (> 21 anos), nesta comparação salientou-se somente os adultos. Na velocidade de 

300°/s na extensão (quadríceps) no lado dominante o PT foi 133±18 Nm e não dominante 

131±18 Nm, já na flexão (isquiotibiais) o LD 84±15 Nm e o LND 80±20 Nm. Ao comparar 

estes dados de Gür et al. (1999) com os atletas profissionais desta pesquisa, percebeu-se que o 

PT na flexão e extensão de ambos os lados foram superiores aos citados tanto no período 

preparatório quanto no competitivo.   
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Segundo estudos desenvolvidos em diversas modalidades por Zouita et al. (2007) onde 

compararam atletas profissionais de handebol, voleibol e futebol na flexão e extensão de 

joelho em 60°/s, no lado dominante e não dominante, os atletas de futebol com Idade média 

de 21,66±1,26 anos, Estatura 1,73±0,02 cm e 69,66±6,10 Kg, sendo estes atletas mais novos, 

mais baixos e mais leves que o da atual pesquisa em evidência. Na avaliação isocinética os 

atletas de handebol deste estudo de Zouita et al. (2007), ficaram com maior pico de torque nos 

movimentos de extensão comparado aos de futebol com uma grande diferença estatística, e os 

de futebol tiveram uma diferença significativa ao comparado com os atletas de voleibol. Os 

valores do pico de torque do futebol ultrapassaram os 200 Nm em ambos os lados, porém 

foram inferiores aos atletas comparados com os profissionais deste atual estudo. Já na flexão 

deste estudo os atletas do futebol tiveram PT superiores ao comparar com o handebol e 

voleibol; chegando aproximadamente a 150 Nm em ambos os lados. Valores estes muito 

próximos dos encontrados nos profissionais deste atual estudo em ambos os lados. 

Em outro estudo mais recente de Alemdaroglu et al. (2013) utilizaram 24 estudantes 

de graduação que treinavam recreacionalmente todos com média de Idade 21 anos, Massa 

Corporal aproximadamente 68 Kg e Estatura 173 cm e dividiram em três grupos, TC 

(treinamento de combinação tradicional de exercícios), CT (treino de contraste) e CP 

(treinamento complexo), cada grupo possuía sujeitos masculino e feminino. Nesta 

comparação foram analisadas somente o masculino e o grupo TC para confrontar os dados 

com a atual pesquisa. Eles realizaram Pré-teste e Pós-teste com intervalo de seis semanas de 

treinamento específico de força de membros inferiores e saltos. No grupo do TC os valores de 

média e desvio padrão do pico de torque na velocidade de 60°/s na extensão direita no Pré-

teste foi 200±40 Nm e no Pós-teste foi 207,9±46 Nm com uma variação de 4%, já na extensão 

esquerda no Pré-teste 192±35,4 Nm e no Pós-teste 204,3±42,8 Nm com uma variação 

percentual de 6,4%, entretanto nenhum obteve diferença significativa. Já nos flexores desta 

mesma velocidade angular no lado direito no Pré-teste 164,0±23,7 Nm e Pós-teste 174,5±25,9 

Nm com variação de 6,4% e no lado esquerdo Pré-teste 156,0±42,0 Nm e Pós-teste 

167,9±28,3 Nm com variação de 7,6% ocorrendo diferença significativa nos dois movimentos 

de flexão ao comparar pré e Pós-teste. Ao comparar os resultados desta pesquisa com os 

profissionais de futebol nos movimentos de extensão e flexão na velocidade de 60°/s, 

adotaram-se como direito o dominante e esquerdo o não dominante, percebeu-se que nos 

movimentos de extensão em ambos os lados os profissionais do futebol foram muito mais 
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fortes em relação ao pico de torque, já nos movimentos de flexores os sujeitos do estudo de 

Alemdaroglu et al. (2013) os resultados foram próximos e superiores. 

Da mesma maneira em uma modalidade próxima, Ferreira et al. (2010), utilizaram 23 

atletas de futsal de elite entre 22 e 33 anos avaliados no isocinético em diversas velocidades, 

sendo consideradas para esta discussão a velocidade angular de 60°/s e 300°/s. O pico de 

torque em 60°/s na extensão dominante foi 243,4±46,2 Nm e não dominante 263,5±55,6 Nm, 

já na flexão dominante o PT foi 128,2±26,3 Nm e não dominante 131±27,3 Nm. Na 

velocidade angular de 300°/s o PT na extensão D 132±19,3 Nm e ND 134,9±23,5 Nm, já na 

flexão D o PT 78,9±18 Nm e ND 76,3±20,1 Nm. Ao comparar estes resultados dos autores 

citados, com o da atual pesquisa em atletas de futebol de campo, percebeu-se que em todos os 

movimentos (extensão e flexão), lados (D e ND), e velocidades (60°/s e 300°/s) os atletas do 

futebol de campo foram superiores em força ao avaliar o Pico de Torque, tanto no período 

preparatório quanto no competitivo. Em relação a D e ND os atletas de futsal obteram maiores 

PT no joelho não dominante nas duas velocidades.  

Segundo o estudo de Dauty, Bryand e Potiron-Josse (2002) realizaram uma pesquisa 

com 20 jogadores de futebol da primeira divisão nacional da França, avaliaram flexão e 

extensão do joelho nas velocidades de 60, 120 e 180°/s, para referenciar a este estudo foi 

abordada somente a velocidade angular de 60°/s para confrontar com a atual pesquisa. Na 

extensão direita a média e desvio padrão do Pico de Torque foi 214±41 Nm e na esquerda 

213±36 Nm, já na flexão direita 141±22 Nm e esquerda 135±26 Nm. Valores estes muito 

abaixo na extensão e flexão tanto direita quanto esquerda ao comparar com os lados 

dominantes e não dominantes deste atual estudo. 

Neste mesmo estudo eles compararam quem possuía dominância na esquerda e direita, 

porém não separam os dominantes dos não dominantes e avaliaram os canhotos com os 

direitos, e na extensão direita os canhotos ficaram com PT 236±42 Nm e na extensão 

esquerda com 226±39 Nm já os destros ficaram com valores menores na extensão direita 

205±30 Nm e no lado esquerdo 206±34 Nm. No movimento de flexão do joelho os canhotos 

na flexão direita 142±29 Nm e na esquerda 152±29 Nm, já os atletas destros na flexão direita 

140±20 Nm e no lado esquerdo 146±20 Nm. O estudo apresentou que os atletas canhotos 

foram mais fortes em relação ao pico de torque nesta velocidade angular de 60°/s, entretanto, 

ao comparar com a atual pesquisa em relação a dominante e não dominante nesta mesma 

velocidade angular os valores referendados somente os flexores que se aproximaram e os 

extensores ficaram muito abaixo dos atletas brasileiros. 
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Os autores Rodríguez, Seara e Glavina (2006) investigaram a relação isocinética do 

joelho no movimento de flexão e extensão em 38 jogadores em duas modalidades na 

Argentina, futebol (n=20) e rugby (n=18). Avaliaram em diversas velocidades angulares, 

porém, para este estudo foi abordado somente a velocidade compatível com o atual estudo, a 

de 60°/s na flexão e extensão no modo concêntrico. Para este estudo os autores optaram 

avaliar estatisticamente somente o lado direito por não apresentarem diferenças significativas. 

Os jogadores de futebol possuíam uma Idade média de 23,1±3,4 anos, Massa Corporal 

76,6±7,3 Kg e uma Estatura de 176,9±7,5 cm, já os atletas de rugby eram mais velhos e mais 

pesados, 24,8±3,6 anos, 94,5±8,9 Kg e Estatura próxima do futebol 177,6±6,3 cm. Os atletas 

de futebol do estudo argentino estão muito próximos dos valores de antropometria dos 

brasileiros desta atual pesquisa. Na velocidade angular de 60°/s na extensão os jogadores de 

futebol alcançaram a média de 204,8±43 Nm, já os jogadores de rugby foram mais fortes no 

pico de torque com 245,2±30 Nm. Já o pico de torque dos flexores nos atletas de futebol 

foram 179,5±36,9 Nm e no rugby menor com 165,9±47,7 Nm. Ao confrontar estes resultados 

com da atual pesquisa dos profissionais do futebol no movimento de extensão na velocidade 

angular de 60°/s estão abaixo dos valores encontrados, porém no movimento de flexão os 

valores aproximam-se. No estudo argentino houve diferença significativa entre extensores, 

pois os atletas de rugby foram mais fortes, entretanto com menores valores de pico de torque 

da atual pesquisa. Já nos flexores não houve diferença significativa no estudo de Rodrígues, 

Noel Seara e Glavina (2006). 

Em outro estudo de futebol, pesquisado por Magalhães et al. (2001) avaliaram a força 

isocinética em 46 atletas, considerados elite desta modalidade com média de Idade 25,2±4,3 

anos, Massa Corporal 75,3±6,0 Kg e Estatura 178,3±6,0 cm. No primeiro momento eles 

avaliaram o déficit muscular (diferenças percentuais bilaterais de força), porém avaliaram em 

duas diferentes velocidades angulares de 90°/s e 360°/s. Na velocidade de 90°/s na extensão a 

média do déficit foi 7,1±6,3% e na flexão 10,6±8,0%, já na velocidade angular de 360°/s na 

extensão foi 7,1±6,3% e na flexão 12,3±8,4%. 

Estes valores estão muito próximos dos encontrados na atual pesquisa, porém com 

velocidades angulares diferentes, sendo como referência a menor 60°/s com a de 90°/s e a de 

300°/s com 360°/s. Observou-se em ambos os estudos que nos flexores o déficit foi maior em 

relação aos extensores, porém não interferindo em risco de lesão para estes atletas. 

Na concepção de Young et al. (2005), em uma outra modalidade, realizaram um 

estudo de caso em atletas do Rugby do Australian Rules Football, avaliaram na pré-temporada 
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os jogadores que foram convocados para a primeira partida (iniciantes) e aqueles que não 

foram convocados (não iniciantes), avaliaram diversas capacidades motoras, dentro destas a 

força de flexão e extensão no dinamômetro isocinético (Biodex 3) na velocidade angular de 

60°/s na pré-temporada do campeonato Australiano.  Os sujeitos desta pesquisa possuíam uma 

média de Idade de 22,7±3,4 anos, Estatura de 1,87±0,08m e Massa Corporal 88,0±8,9 Kg. Na 

extensão direita o pico de torque dos iniciantes (236,3±39,1 Nm) e para os não iniciantes 

(225,9±19,6 Nm), na esquerda O PT para iniciantes (235,2±46,9 Nm) e aos não iniciantes 

(217,2±19,1 Nm). Já nos movimentos de flexão de joelho no lado direito para os iniciantes o 

PT foi (127,1±22,3 Nm) e para os não iniciantes (113,5±16,2 Nm); no lado esquerdo para os 

iniciantes (127,3±29,7 Nm) e os não iniciantes (113,1±16,9 Nm). Lembrando que iniciantes 

foi o termo para designar os atletas que participaram da primeira convocação. Ao analisar os 

resultados os iniciantes foram mais fortes em todos os lados e movimentos, porém não 

apresentaram diferenças significativas entre os grupos dos atletas. Ao comparar estes 

resultados com as médias dos atletas do atual estudo caracterizou-se que os atletas do Rugby 

estão com Pico de Torque inferiores não importando a dominância na extensão e flexão em 

ambos os períodos (preparatório e competitivo), e percebeu-se que a Idade está muito próxima 

e os jogadores de Rugby são mais altos e mais pesados que os do futebol desta pesquisa. 

Em comparação, houve dados fornecidos no estudo de Whiteley et al. (2012) onde 

correlacionaram algumas técnicas de avaliação dinamométricas isocinética de extensão e 

flexão de joelho em 216 atletas de futebol durante rotinas anuais de avaliação física e médica 

do (Qatar Professioal Football League). Na extensão do joelho em 60°/s no lado direito a 

média e desvio padrão do PT foi 226,98±40,87 Nm e no lado esquerdo 234,92±43,05 Nm. No 

movimento de flexão nesta mesma velocidade angular no lado direito o PT foi 125,89±23,35 

Nm e no lado esquerdo 122,72±24,88 Nm. Na velocidade angular de 300°/s na extensão do 

joelho direito o PT foi 128,18±24,30 Nm e no lado esquerdo 134,37±26,83 Nm, já na flexão 

no lado direito foi 96,67±22,01 Nm e no esquerdo 96,18±22,93 Nm. Ao comparar estes 

resultados com a atual pesquisa, percebeu-se que em ambas as velocidades e movimentos os 

atletas da atual pesquisa possuem médias de PT superiores, a não ser na flexão em 300°/s 

onde os valores aproximaram-se. Portanto em relação ao pico de torque avaliado os atletas do 

Brasil do atual estudo possuem torques superiores. Percebeu-se também, que os desvios 

padrões dos estudos aproximam-se, pois quanto menor a velocidade angular o desvio aumenta 

e quanto maior a velocidade o desvio padrão diminui. 
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No recente estudo de Tourinho Filho et al. (2013) avaliaram seis atletas de uma equipe 

adulta de judô. O objetivo do estudo foi investigar efeitos agudos do treinamento aeróbio 

sobre o desempenho da força muscular, por meio da avaliação isocinética em 60°/s, 180°/s e 

300°/s. Realizaram uma série de trabalho aeróbio e depois as avalições de força nas seguintes 

situações: em repouso (Base), imediatamente após o trabalho aeróbio (Ime), depois de oito 

horas (8h), depois de 24 horas do trabalho aeróbio (24h). O trabalho aeróbio foi uma corrida 

em esteira por 20 minutos de acordo com os limites de cada indivíduo, prescrito em uma 

intensidade a 90% da velocidade em que ocorreu o limiar lático. Neste estudo não foi 

comparado dominante e não dominante e sim direita e esquerda. Os valores médios de PT na 

extensão do lado direito na velocidade angular de 60°/s foram na Base (277,9 Nm), Ime 

(288,8 Nm), 8h (288,0 Nm) e 24h (287 Nm) no lado esquerdo os grupos Base (272,5 Nm), 

Ime (279,9 Nm), 8h (297,1 Nm) e 24h (280 Nm). Já nos movimentos de flexão desta mesma 

velocidade no lado direito Base (121,7 Nm), Ime (150,0 Nm), 8h (142,5 Nm) e 24h (152,4 

Nm) e no lado esquerdo Base (121,7 Nm), Ime (150,0 Nm), 8h (161,1 Nm) e 24h (147,6 Nm). 

Ao apresentar estes dados na velocidade de 60°/s na extensão e flexão ao comparar com o 

atual estudo dos atletas de futebol na extensão em ambos os lados os avaliados no Ime, 8h e 

24h estão com valores muito próximos dos atletas de futebol no Pós-teste, já nos movimentos 

de flexão os atletas do futebol apresentaram valores próximos do estudo no Ime e 8h. Na 

velocidade de 300°/s o PT dos atletas de judô apresentaram valores menores aos aqui 

discutidos, tanto na extensão quanto na flexão em todos os grupos analisados. 

Ao analisar os atletas profissionais por posições táticas que desempenham no campo 

em relação às forças de Pico de Torque na flexão e extensão de joelho conforme Tabela 11 

percebeu-se algumas semelhanças nos estudos como de Silva et al. (1999) da Seleção 

Jamaicana de Futebol a média do pico de torque em 60°/s na extensão em perna direita 

(290,4±95,6 Nm) e na esquerda (291,6±62,5 Nm), sendo que neste atual estudo de acordo 

com as posições táticas, os Goleiros, Zagueiros e Volantes aproximaram-se muito das médias 

dos jamaicanos em ambos os lados e os outros atletas das outras posições ficaram abaixo dos 

valores citados. No movimento de flexão em 60°/s nenhum atleta de acordo com as posições 

táticas alcançou a média do estudo da seleção jamaicana no lado dominante e não dominante, 

apresentando valores com médias muito inferiores; porém no período competitivo neste 

mesmo estudo de Silva et al. (1999) em 60°/s na extensão ao comparar com o atual estudo de 

acordo com as posições táticas, os Goleiros, Zagueiros, Volantes ultrapassaram estas médias, 

já os Laterais e Meias ficaram abaixo das médias e os Atacantes mantiveram  o pico de torque 
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muito próximo. Os flexores nesta mesma velocidade tanto dominante quanto não dominante 

obteram médias inferiores aos jamaicanos em todas as posições táticas. 

Para contribuir com a pesquisa, salientamos as considerações de Weber et al. (2010) 

onde abordaram 27 atletas de futebol masculino no sul do Brasil, com Idade média de 

26,55±5,1 anos, dividiram os atletas em três posições táticas, Atacantes (A), Meias (M) e 

Defesas (D). Neste estudo em relação à avaliação do Pico de Torque concêntrico foi 

encontrada diferença significativa entre as posições D e M no lado dominante. A velocidade 

testada foi 60°/s e na extensão do joelho dominante os Atacantes ficaram com 379,1±53,8 

Nm, os Meias 353,0±49,8 Nm e os atletas da Defesa 403,0±72,3 Nm. No lado não dominante 

os A 361,3±58,0 Nm os M 337,4±36,7 Nm e os D 379,2±74,5 Nm. Ao comparar estes 

resultados com os atletas da atual pesquisa, tanto no período preparatório (Tabela 11) quanto 

no competitivo (Tabela 12), percebeu-se que os defensores são os mais fortes o que houve 

concordância em relação ao Zagueiro e Goleiro, porém ainda valores superiores ao do estudo 

atual. Percebeu-se que os Meias em ambas as pesquisas também foram aqueles com menores 

pico de torque tanto dominante quanto não dominante. Nos movimentos de flexão 

(isquiotibiais) nesta mesma velocidade angular no lado dominante os (A) 248,8±32,5 Nm, os 

(M) 218,0±48,6 Nm e os (D) 259,7±28,2 Nm e no lado não dominante os (A) 238,6±36,1 Nm, 

os (M) 203,1±41,7 Nm e os (D) 241,8±27,8 Nm. Estes resultados demonstram uma 

aproximação entre dominante e não dominante dos flexores e também nos extensores, porém 

o lado dominante foi mais forte nas três posições em todos os movimentos analisados. 

Resultados estes que ocorreram também na atual pesquisa, pois na velocidade angular 

de 60°/s o lado dominante obteve valores superiores ao não dominante na extensão e em 

quase todos os flexores. Em relação aos resultados apresentados e comparados ao atual 

estudo, todos os valores deste artigo foram superiores a pesquisa vigente em relação à flexão e 

extensão do joelho em ambos os lados nas posições táticas citadas. 

Nesta mesma pesquisa de Weber et al. (2010), em relação ao déficit muscular todos os 

grupos encontraram-se dentro dos valores considerados normais de até 15% conforme a 

citação de Dvir (2002) e Brown e Applegate (2000). O mesmo encontrou no atual estudo 

nesta velocidade angular de 60°/s, onde nenhum jogador das posições táticas analisadas 

ultrapassou estes valores de déficit, o que para atletas diminui muito o risco de lesões. 

Em outro estudo de Magalhães et al. (2001) avaliaram a força isocinética em 46 atletas 

de futebol, considerados elite com média de Idade 25,2±4,3 anos, Massa Corporal 75,3±6,0 

Kg e Estatura 178,3±6,0 cm. Verificaram o torque máximo por posições táticas 
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desempenhadas em campo, guarda redes, centrais, laterais, médios e avançados. Na extensão 

dominante em velocidade angular de 90°/s os guarda redes (Goleiros) tiveram uma média de 

278,6 Nm, os centrais (Zagueiros) 244,4 Nm, os Laterais 250,9 Nm, os médios (Meias) 227,4 

Nm e os avançados (Atacantes) 241,1 Nm. Na extensão não dominante nesta mesma 

velocidade, os guarda redes (Goleiros) 240,9 Nm, os centrais (Zagueiros) 237,6 Nm, os 

Laterais 237,9 Nm, os médios (Meias) 216,9 Nm e os avançados (Atacantes) 231,5 Nm. Já 

nos flexores dominantes os guarda redes (Goleiros) 148,8 Nm, os centrais (Zagueiros) 124,5 

Nm, os Laterais 141,9 Nm, os médios (Meias) 124,9 Nm e os avançados (Atacantes) 130,9 

Nm. Nos flexores não dominantes os guarda redes (Goleiros) 132,3 Nm, os centrais 

(Zagueiros) 125,6 Nm, os Laterais 134,4 Nm, os médios (Meias) 123,4 Nm e os avançados 

(Atacantes) 128,8 Nm.  

Ao analisar estes dados acima de Magalhães et al. (2001), percebeu-se que os flexores 

sempre foram mais fracos que os extensores como ocorreu no estudo atual em todas as 

posições, observou-se também que no lado dominante tanto na extensão quanto na flexão o 

pico de torque foi maior, porém não significativo em ambos os estudos. Percebeu-se que nos 

movimentos de extensão de ambos os lados do estudo destes autores os mais fortes foram os 

guarda redes (Goleiros), seguido dos Laterais e centrais; os médios foram os mais fracos. Na 

atual pesquisa os mais fortes foram os Goleiros seguido dos Volantes e Zagueiros e os mais 

fracos os Meias confirmando com o estudo de Magalhaes e colaboradores. Nos movimentos 

de flexão tanto dominante quanto não dominante os melhores resultados no pico de torque 

foram dos Goleiros, seguido dos Laterais e avançados. Na atual pesquisa nos movimentos de 

flexão os mais fortes foram os Goleiros, seguido dos Volantes e Atacantes em ambos os lados 

de domínio. Portanto, percebe-se que ao confrontar os resultados os Goleiros sempre foram os 

mais fortes na extensão e flexão em ambos os lados. 

Em contrapartida, na pesquisa de Young et al. (2005) realizaram um estudo de caso 

em atletas de Rugby do Australian Rules Football, avaliaram na pré-temporada os jogadores 

que foram convocados para a primeira partida (iniciantes) e aqueles que não foram 

convocados (não iniciantes), avaliaram diversas capacidades motoras, dentro destas o pico de 

torque na extensão e flexão de joelho a 60°/s divididos em três posições sendo Defensores, 

Atacantes e Volantes (meio defensores). No lado direito da extensão o PT para os Defensores 

foi 240 Nm, para os Atacantes 203 Nm e para os Volantes 230,4 Nm; já no lado esquerdo da 

extensão conforme as posições respectivamente foram, 237 Nm, 202 Nm e 226 Nm. No 

movimento de flexão no lado direito para os defensores 134 Nm para os Atacantes 101 Nm e 
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para os Volantes 121,5 Nm; no lado esquerdo respectivamente por posição foram 132,3 Nm, 

100 Nm e 121,5 Nm. Neste estudo de Young et al. (2005), percebe-se que os defensores são 

os mais fortes e os Atacantes os mais fracos em todos os movimentos e lados. Ao comparar 

estas posições do Rugby com o estudo atual de Futebol de Campo, nos defensores foi 

abordado os Goleiros e Zagueiros, e as demais posições conforme suas especificidades sendo 

que os atletas do atual estudo obteram médias de PT superiores em todas as posições e lados 

de dominância. 

O Pico de Torque analisado entre as três categorias conforme Tabelas 13 e 14 existem 

estudos com diferentes modalidades porém com idades próximas para poder comparar a força 

como no estudo de Ugrinowitsh et al. (2000) avaliaram jogadores de voleibol em diversas 

Idades muito próximo com o atual estudo, dividindo os grupos em G20, G17 e G15, avaliando 

pico de torque em 300°/s somente na extensão do joelho esquerdo, resultando para o grupo de 

quinze  anos um PT de 155,6±27,7 Nm, no grupo dos 17  anos 170,1±20,3 Nm e no grupo dos 

20 anos 201,2±37,6 Nm. Ao observar estes achados e comparar com o do atual estudo 

conforme as categorias Sub-15, Sub-17 e Profissional, os atletas do voleibol apresentaram 

médias de pico de torque muito superiores conforme as Idades independente do lado 

dominante ou não dominante. 

 

5.2. DISCUSSÃO DA IMPULSÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS CATEGORIAS 

E POSIÇÕES TÁTICAS 

 

Em relação a força de Membros Inferiores relacionadas a Impulsão e analisadas neste 

estudo referente a Categoria Sub-15 conforme Tabela 27 pode-se verificar alguns estudos em 

diferentes modalidades e também do futebol como realizado por Silva (2005), em jovens entre 

14 e 15  anos de diversas modalidades coletivas encontrou resultados superiores em um 

período de competição , no salto horizontal resultando em 201,2±25,5 cm e no vertical 

39,4±14,3 cm, porém o salto vertical foi o Sargent Jump diferente do protocolo utilizado nesta 

pesquisa, que não foi permitido a utilização do balanceio dos braços para ajudar na impulsão. 

Além de que foram outras modalidades desportivas como basquetebol, voleibol e handebol 

que utilizam muito mais movimentos de impulsão que o futebol. 

Acrescenta ainda o estudo de Coledam e Santos (2013), avaliaram 18 pré-adolescentes 

praticantes de futebol com média de Idade masculino de 13,4  anos e Massa Corporal 

42,5±4,3 Kg, sendo mais novos e mais leves ao estudo em vigência, entretanto resultaram 
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valores superiores de impulsão nos três testes avaliados em diferentes tipos de aquecimentos 

(sem aquecimento, aquecimento dinâmico e em forma de jogo),  com média correspondentes 

aos tipos de aquecimentos a 182,15±18,7 cm, 196,11±18 cm e 191,28±20,1 cm. Valores estes 

muito superiores ao encontrados na categoria Sub-15, uma das variáveis pode ser a diferença 

de Massa Corporal dos atletas e a capacidade de potência de membros inferiores serem mais 

fortes. 

De acordo com os valores de padronização e categorização dos resultados do salto 

horizontal elaborado por Fernandes (1999), os atletas do Sub-15 encontram-se na Categoria 

“Fraco” onde os valores ficam entre “163 a 153 cm” segundo as Idades correspondentes, 

portanto os atletas do Sub-15 estão com potência de membros inferiores referente a impulsão 

horizontal muito abaixo do que o esperado, entretanto estes valores padronizados e 

categorizados foram realizados com a ajuda do balanço dos braços e o atual estudo não 

utilizou este recurso, fato este que influencia o resultado. 

Para contribuir nesta investigação analisou-se o estudo de Silva, Beunen e Maia 

(2011) onde pesquisaram durante três anos consecutivos, escalonados por faixa etária e sexo, 

compararam o desempenho motor em percentis de vários testes motores, dentre eles a 

impulsão horizontal. Entre 14 e 15  anos foram 743 adolescentes do sexo masculino, onde 

apresentaram uma média de salto horizontal na Idade de 14  anos em um percentil (50) de 

179,47cm e no percentil (97) 224,52cm e os escolares com 15  anos neste mesmo percentil 

(50) com 185,58cm e no percentil (97) 232,50cm. Valores estes muito além dos encontrados 

na categoria Sub-15 desta pesquisa atual, pois os mesmos não eram atletas de clubes e sim de 

um projeto relacionado à saúde no Cariri no estado do Ceará, fato este que os atletas do atual 

estudo deveriam estar em melhor explosão de membros inferiores, pois teoricamente treinam 

para ganhar força e potência destes músculos que no futebol são muito exigidos e treinados, 

porém pouco demonstrado nesta investigação. 

Já no estudo de Seabra, Maia e Garganta (2001) investigaram o crescimento, 

maturação, aptidão física, força explosiva e habilidades motoras em jovens portugueses 

futebolistas (139) e não futebolistas (87) do sexo masculino dos 12 aos 16 anos de Idade. 

Dividiram em três grupos G1 (infantis 10-12 anos), G2 (iniciados 13-14 anos) e G3 (Juvenis 

15-16 anos). Neste tópico foi abordado os Iniciados futebolistas com média de Idade 

13,52±0,50 anos, Estatura 162,41±8,27 cm e Massa Corporal 52,31 Kg, já os iniciados não 

futebolistas com 13,53±0,50 anos, Estatura 155,48±9,84 cm e Massa Corporal 48,86±11,70 

Kg. Foram comparados os que praticam e os que não praticam futebol, ocorrendo na impulsão 
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horizontal uma média para os futebolistas de 1,89±0,20m e para os não futebolistas 

1,70±0,28m, ocorrendo uma grande diferença significativa (p<0,001). Já na impulsão vertical 

no SE (salto estático) os praticantes de futebol 30,30±4,78 cm e os não praticantes 28,04±6,31 

cm, não havendo diferença significativa entre estes dois grupos. Ao observar os atletas do 

Sub-15 da atual pesquisa comparando com a investigação dos autores citados acima, percebe-

se que na impulsão horizontal estão com médias muito abaixa daquelas citadas no estudo, 

porém na impulsão vertical os atletas brasileiros estão com médias superiores, lembrando que 

na categoria Sub-15 são atletas de 14 e 15  anos e na pesquisa de Seabra, Maia e Garganta 

(2001) este G2 (13 e 14  anos), fazendo muito a diferença de um  ano de Idade neste período 

de crescimento, entretanto assim mesmo os sujeitos portugueses da pesquisa foram superiores 

na impulsão horizontal, o que poderá ser devido ao Massa Corporal dos sujeitos serem muito 

mais leve ou treinamento de força explosiva inadequado. 

Em outro estudo, Braz e Arruda (2008) diagnosticaram o desempenho motor em 

crianças e adolescentes praticantes de futebol dos 6 aos 15 anos totalizando 548 indivíduos do 

sexo masculino. Para este estudo foi realizado diversos testes motores, porém, foi abordado 

somente o salto horizontal na faixa etária dos14 e 15 anos para poder comparar com a 

categoria Sub-15 da atual pesquisa. A média e desvio padrão por faixa etária e número de 

sujeitos para os 14 anos (14,33±0,31 anos) com 43 indivíduos, para os 15 anos (15,52±0,31 

anos) com 39 adolescentes. Os resultados de impulsão horizontal foram para os adolescentes 

de 14 anos (162,2±25,9cm) e para 15 anos (191,8±28,7cm), apresentando uma diferença 

significativa com valor de p<0,01. Constataram que em virtude do processo de crescimento e 

desenvolvimento foram observadas diferenças para o desempenho motor com o avançar da 

Idade. Ao observar os resultados e comparar com os da atual pesquisa na categoria Sub-15 

percebe-se que na faixa etária de 14 anos os atletas estão com valores muito próximo da 

média, porém ao comparar somente com os de 15 anos esta média da atual pesquisa está 

muito baixa com uma grande diferença, tanto no pré quanto no Pós-teste. Ou seja, os atletas 

do Sub-15 do atual estudo estão com valores bem abaixo do apresentado no estudo de Braz e 

arruda, lembrando que nesta pesquisa não foram divididos por faixa etária anual e sim por 

categoria onde a média da Idade foi (14,60±0,50 anos). 

Diversas pesquisas utilizam o salto horizontal como meio para testar a força dos 

membros inferiores em crianças e adolescentes, no estudo de Borges (2001) em escolares para 

meninos de 14 anos encontrou valores de impulsão horizontal (170±29,26cm) e 15 anos 

(171,4±31,9cm); na pesquisa de Machado (2004) com 14  anos (183±31,5cm) e 15  anos 
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(195±32,2cm); na investigação de Bertolino e Oliveira (2007) onde analisaram 136 sujeitos 

que treinavam atletismo do sexo masculino nos 14  anos (191±26cm) e 15  anos (203±24cm). 

No estudo de Ré et al. (2003) analisaram 96 jovens atletas do sexo masculino praticantes de 

futsal de duas divisões (Elite e Sub-elite), encontraram para os meninos de 13-14 anos da 

Elite (208±17,0cm) e Sub-Elite (184±23cm) já na categoria de 15-16 anos os atletas de elite 

(213±10,2cm) e da Sub-Elite (218±17,6cm). Ao comparar os resultados do Sub-15 em relação 

a impulsão horizontal tanto no pré-teste quanto no pós-teste em relação aos estudos citados 

acima os valores deste atual estudo foram inferiores. 

Em comparação no estudo de Ugrinowitsch et al. (2000) os atletas na faixa etária de 

15 anos na modalidade de voleibol executaram o mesmo protocolo de salto vertical que esta 

categoria Sub-15 de Futebol, obtendo uma média e desvio padrão de 37,1±4,7cm. Média de 

impulsão igual do período preparatório destes atletas do futebol e no período competitivo a 

impulsão superou os valores da pesquisa sobre voleibol. 

Há vários resultados em relação a potência muscular, como estudos que indicam que 

esta potência tradicional tem sido avaliada pelo salto vertical, com os valores de referência 

obtidos entre 50 e 60 cm (Gauffin et al., 1989; Green, 1992; Wisloff, Helgerud e Hoff, 1998). 

Já valores observados no estudo de Wisloff, Helgerud e Hoff (1998), em jogadores de elite 

mostraram salto vertical com 54,9 ± 5,3 cm, com diferenças significativas de jogadores de 

defesa e ataque sobre os do meio-campo.  

Portanto, ao verificar todos estes estudos citados anteriormente percebe-se que os 

atletas Sub-15 de Futebol deste estudo estão abaixo da maioria das pesquisas o que indica 

uma fraca potência de membros inferiores nestes atletas. Entretanto, esta redução de valores 

neste período competitivo pode estar associada aos atletas que foram substituídos no decorrer 

da competição, pois alterou-se Estatura e Massa Corporal o que influencia diretamente na 

impulsão. Em contrapartida o estudo de Borges e Barbanti (2001) afirmam que em sujeitos do 

sexo masculino, a Idade representa um importante fator para o salto em distância e que isto 

não está associado à Massa Corporal e a Estatura do indivíduo, pois a Idade aos mais velhos 

pode agregar maior experiência e qualidade do movimento realizado, independentemente de 

serem ou não mais altos, no alcance dos maiores resultados. 

Outro fator pode ter sido o tipo de treinamento para fortalecimento de potência dos 

membros inferiores que talvez não tenha sido adequado para a continuidade do treinamento 

até o período competitivo. 
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As forças de Impulsão Horizontal e Vertical conforme Tabela 28 são importantes 

marcadores para saber como estão os atletas nesta categoria Sub-15, ainda mais de acordo 

com as posições táticas utilizadas em campo. Sendo assim diversos estudos trazem 

conhecimento sobre estas capacidades motoras nesta faixa etária, como o estudo de Da Silva 

(2005) avaliou atletas desta faixa etária resultando um salto horizontal 201,2±35,5 cm e 

vertical 39,4±14,3 cm, porém várias modalidades desportivas e sem distinção de posições 

táticas, sendo que na impulsão horizontal os valores deste autor foram superiores a esta 

pesquisa, entretanto foi utilizado o balanceio dos braços e nesta pesquisa não foi permitido 

este movimento, o que pode interferir no resultado final. Entretanto ao comparar este estudo 

com o do autor acima, nenhuma posição tática do Sub-15 alcançou a média alcançada na 

impulsão horizontal no Pré e Pós-teste, mas na impulsão vertical mesmo não utilizando o 

balanço dos braços neste estudo os Goleiros, Laterais e Atacantes superaram a média descrita 

no Pré-teste. Já no Pós-teste os Meias e Atacantes atingiram médias superiores aos 39,4 cm. 

Observando ainda que os desvios padrões dos resultados desta pesquisa foram sempre 

menores. 

Ao verificar os valores de padronização e categorização de salto horizontal conforme 

Fernandes (1999), na fase Pré-teste os atletas do atual estudo conforme as posições táticas 

estão classificadas da seguinte maneira; os Goleiros e Atacantes (regular “179 -171 cm”), os 

Zagueiros e Laterais (fracos “170 – 160 cm”) e os Volantes e Meias (muito fraco “<160 cm). 

Já no período Pós-teste (competitivo) os Goleiros, Laterais, Meias e Atacantes (muito fraco) e 

os Zagueiros (fraco). Entretanto estes valores padronizados e categorizados foram realizados 

com a ajuda do balanço dos braços e o atual estudo não utilizou este recurso. Ou seja, esta 

equipe Sub-15 no período competitivo reduziu praticamente toda a força explosiva de 

impulsão horizontal ao comparar com o pré e pós teste.  

Com relação à categoria Sub-17 deste estudo nas avaliações de Impulsão Horizontal e 

Vertical conforme a Tabela 29 pode-se perceber algumas comparações com Da Silva (2005), 

na mesma faixa etária entre 16 e 17 anos, a média de impulsão horizontal foi 212,9±26,6 cm e 

a vertical 42,9±13,7 cm, fato este que no período Pré-teste e Pós-teste deste estudo não 

ultrapassaram estes valores, sendo que os resultados de Da Silva, utilizaram o balanceio dos 

braços. 

Ao confrontar os resultados com os valores de padronização e categorização de 

Fernandes (1999), para impulsão horizontal, estes atletas do Sub-17 estão classificados como 

categoria fraco (184-167 cm) no pré e Pós-teste, lembrando que estas referências foram 
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realizadas por meio de impulsão com ajuda do balanceio dos braços e o atual estudo não 

utilizou este recurso. 

No estudo de Silva, Beunen e Maia (2011) compararam o desempenho motor em 

percentis de vários testes motores, dentre eles a potência de membros inferiores na impulsão 

horizontal em jovens escolares masculinos. Na faixa etária de 16 anos no percentil (50) a 

média de distância foi 190,40 cm, no percentil (97) a distância foi para 239,37 cm. Na Idade 

de 17 anos destes escolares no percentil (50) a média foi 194,85 cm e no percentil (97) subiu 

para 245,82 cm. Ao comparar estes resultados com os da atual pesquisa da categoria Sub-17, 

observou-se que os resultados dos atletas de futebol estão muito abaixo do estudo destes 

autores citados acima, ou seja, estão com pouca potência de membros inferiores na impulsão 

horizontal o qual atletas de futebol necessitam deste tipo de capacidade motora para realizar 

outras ações de deslocamento no campo. 

Na investigação de Seabra, Maia e Garganta (2001) analisaram o crescimento, 

maturação, aptidão física, força explosiva e habilidades motoras em jovens portugueses 

futebolistas (139) e não futebolistas (87) do sexo masculino dos 12 aos 16 anos de Idade. 

Dividiram em três grupos G1 (infantis 10-12 anos), G2 (iniciados 13-14 anos) e G3 (Juvenis 

15-16 anos). Foi abordado neste tópico os G3 (Juvenis), onde a média de Idade foi 16,09±0,54 

anos para os futebolistas, Estatura 173,41±6,66 cm e Massa Corporal 70,38±6,41 Kg. Para os 

não futebolistas a média da Idade foi 15,93±0,54 anos, Estatura 167,99±7,76 cm e Massa 

Corporal 58,95±8,85 Kg. Sendo estes mais baixos e muito mais leves que os atletas de 

futebol. Na avaliação de impulsão horizontal os atletas saltaram uma média de 2,15±0,14m e 

os não futebolistas 1,96±1,26m, apresentando uma grande diferença estatística com um valor 

de p<0,001. Na impulsão vertical com o teste estático (SE) os futebolistas atingiram uma 

média 34,52±5,09 cm e os não futebolistas 32,26±5,17 cm, não obtendo diferença 

significativa entre os grupos desta faixa etária. Comparado com os valores da atual pesquisa a 

média de impulsão horizontal foi muito superior pois até os não atletas tiveram médias 

superiores aos atletas desta categoria Sub-17, ou seja, realmente estão com uma baixa 

potência de explosão de membros inferiores no salto horizontal, pois estes atletas não 

ultrapassaram dos 1,74m de distância (174,71cm). Em contrapartida nas avaliações de 

impulsão vertical, os atletas portugueses desta faixa etária não ultrapassaram de 34 cm, fato 

este que os brasileiros Sub-17 ultrapassaram muito além desta média (40 cm), demonstrando 

terem maior facilidade na impulsão vertical do que horizontal em relação ao estudo de Seabra, 

Maia e Garganta (2001). 
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No estudo de Ugrinowitsch et al. (2000) os atletas na faixa etária de 17 anos na 

modalidade de voleibol executaram o mesmo protocolo de salto vertical que esta categoria 

Sub-17 de Futebol, obtendo uma média e desvio padrão de 40,9±3,9 cm. Média de impulsão 

muito próxima do período preparatório e competitivo ao comparar com os atletas Sub-17 

desta pesquisa. 

Portanto a força explosiva avaliada por meio do salto vertical tem sido considerada por 

ser funcional um dos melhores testes para avaliar o desempenho no futebol e para seleção de 

talentos, conforme Stolen et al. (2005). Neste sentido os testes de impulsão vertical, dentro 

deles o Squat Jump (SJ) tem mostrado relação com o sucesso competitivo entre equipes de 

elite do futebol (ARNASON et al., 2004; MCGUIGAN et al., 2006; WISLOFF, HELGERUD 

E HOFF, 1998).   

Em outro estudo de Christou et al. (2006) avaliaram jovens jogadores de futebol entre 

15 e 18 anos, durante um período de 16 semanas, houve um aumento de força nos saltos de SJ 

de 31% do Pré para o Pós-teste, mas somente para aqueles atletas que treinaram força e 

velocidade juntos, portanto o treinamento tem que ser direcionado para força máxima aliada 

com velocidade para aprimorar a potência muscular no salto e consecutivamente nos sprints 

necessários do futebol. Quando este tipo de treinamento for isolado não são tão eficientes na 

melhora dos saltos e velocidade de deslocamento afirmam Christou et al. (2006) e Hespanhol 

(2006). 

Na investigação de Lalau e Silva (2012) onde estudaram 22 jogadores juniores da série 

A do campeonato Brasileiro, com Idade de 18±0,9 anos, Massa Corporal 73,37±6,35 Kg e 

Estatura 177,4 cm, avaliaram no final da temporada e no início da próxima temporada a 

impulsão vertical destes atletas por meio do Counter Movement Jump (CMJ) sem ajuda dos 

braços, em uma plataforma de força. Os resultados do CMJ no fim da temporada (47,21±4,99 

cm) e no início da temporada (48,01±5,22 cm), o que não houve diferença significativa entre 

os resultados, porém foi encontrado elevado coeficiente de correlação (r=0,90, p<0,05). Ao 

comparar estes resultados com os da atual pesquisa, os valores de impulsão estão muito 

superiores tanto no Pré-teste quanto no Pós-teste, lembrando que no atual estudo foi realizado 

Squat Jump (SJ) o que faz a diferença de resultados também além de que esta categoria 

analisada é sub-17 e o estudo comparado foi em uma categoria maior o que diferencia de 

categoria e força. Entretanto se observar os resultados da categoria dos profissionais também 

não chegaram próximo destes valores. 
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No estudo de Méndez Galvis, Márques Arabia e Castro (2007) onde investigaram 60 

atletas de futebol com média de Idade de 17 anos e dividiram em dois grupos (experimental e 

controle), realizaram treinamento de força no experimental com 85% de carga e o controle 

com 75% de carga por meio de exercícios de membros inferiores para analisar a impulsão 

vertical pelo teste de SJ e CMJ. No início da avaliação o grupo experimental (85%) obteve 

resultados no SJ de 45,37±4,27 cm e o grupo controle (75%) 43,78±6,56 cm, após 12 semanas 

de treinamento os resultados superaram as expectativas resultando uma boa diferença 

significativa ao comparar com o início do treinamento pois o grupo experimental foi para 

47,30±4,17 cm e o grupo controle 45,00±7,06 cm. 

 Este estudo demonstrou que o treinamento direcionado de força para membros 

inferiores melhora a capacidade de potência destes grupos musculares resultando uma 

melhora na impulsão vertical destes atletas, tanto a 75 ou 85% de carga. O tempo entre as 

avaliações foram 12 semanas, equivalente há três meses o qual foi utilizado na atual pesquisa 

para os Sub-17, porém os valores de impulsão vertical destes atletas na primeira (Pré-teste) 

para a segunda (Pós-teste) não houve diferença significativa. Fato este que não foi interferido 

no tipo de treinamento de força para estes atletas e simplesmente avaliado, portanto o 

treinamento de força não foi alvo de investigação para estes jogadores de futebol Sub-17, 

sendo que pode-se afirmar que não houve evolução na potência destes membros inferiores na 

impulsão. 

Em outro estudo, McMillan et al. (2005), investigaram 16 atletas da categoria Sub-17 

de um clube da Escócia, com média de Idade 16,9±0,4 anos, Estatura 177,0±6,4 cm e Massa 

Corporal 70,6±8,1 Kg, valores estes muito próximos da pesquisa atual. Eles fizeram uma 

intervenção utilizando um treinamento aeróbico intervalado de alta intensidade (90 a 95% da 

frequência cardíaca) em forma de circuito, utilizando dribles com a bola e deslocamentos com 

saltos sobre obstáculos durante 10 semanas. A primeira avaliação dos testes de impulsão 

vertical foi no período preparatório e a segunda já no período de competição por meio do SJ e 

do CMJ. Na primeira avaliação os atletas obteram no SJ 37,7±6,2 cm e no CMJ 52,0±4 cm, 

na segunda avaliação após a intervenção de treinamento específico os atletas melhoraram 

resultando no SJ 40,3±6,1 cm e no CMJ 53,4±4,2 cm. Ao observar estes resultados a pesquisa 

demonstrou diferença significativa nos dois testes avaliados de impulsão, sendo o CMJ com 

maiores valores, mas a variação percentual maior da primeira para a segunda avaliação foi do 

SJ. Ao confrontar estes resultados com a atual pesquisa no teste de SJ que foi utilizado na 

categoria Sub-17, percebeu-se que no Pré-teste os atletas obtiveram uma média maior do que 
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no estudo de McMillan et al. (2005), e no pós teste os valores ficaram muito próximos. 

Lembrando que neste atual estudo não foi realizado interferência na preparação física da 

equipe, simplesmente avaliado no período preparatório e depois no competitivo, fato este que 

pode interferir nestes resultados apresentados. 

A pesquisa atual em relação a Impulsão Horizontal e Vertical no Sub-17 conforme as 

posições táticas em campo de acordo com a Tabela 30 teve dificuldades em comparar com 

esta faixa etária e posições, porém encontrou-se um estudo de Da Silva (2005) onde pode-se 

analisar que a impulsão horizontal nesta mesma faixa etária resultou uma média de 

212,9±26,6 cm, resultado este que não foi ultrapassado por nenhuma média de impulsão de 

acordo com as posições táticas, tanto no Pré-teste quanto no Pós-teste. Já na impulsão vertical 

os atletas do estudo de Da Silva atingiram uma média de 42,9±13,7 cm, e nesta pesquisa atual 

no período preparatório não foi ultrapassado esta média, mas, no período competitivo os 

Goleiros e Atacantes ultrapassaram esta média. 

No estudo de Fernandes (1999), onde classifica os valores e categoriza a impulsão 

horizontal conforme a Idade, os jogadores do atual estudo conforme a posição tática estão no 

período preparatório: Goleiros, Zagueiros, Volantes, Meias e Atacantes estão na Categoria 

(fraco “184-167 cm”) e os Laterais na Categoria (muito fraco “<167 cm”). No período 

competitivo os Goleiros, Zagueiros, Laterais, Volantes e Meias permaneceram na Categoria 

“fraco” e os Atacantes passaram para a categoria (regular “193-185 cm”). Portanto os atletas 

no período competitivo melhoraram um pouco a impulsão horizontal, mas em relação a tabela 

de Fernandes, estão abaixo do esperado a uma equipe competitiva. Porém, lembrando que o 

estudo de Fernandes, foi executado com a ajuda do balanço dos braços e a atual pesquisa não 

utilizou esta metodologia. 

Em relação a impulsão dos atletas profissionais referente à Tabela 31 destacamos 

diversos estudos como o de Santos (1999) investigou equipes de futebol de quatro divisões 

principais dos campeonatos portugueses da região de Porto, avaliando diversas capacidades 

motoras e sendo uma delas a impulsão vertical, o qual não foi identificado em qual período de 

treinamento foram avaliados os atletas. Entretanto a maior medida de impulsão foi na 3ª 

divisão com 37,2±3,7 cm e na 1ª divisão foi 35,3±4,3 cm, sendo que estes valores ao 

confrontar com esta pesquisa percebem-se que no período preparatório (Pré-teste) os valores 

de Santos foram superiores, porém no período competitivo os valores destes atletas superaram 

resultando 39,99±3,82 cm. 
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Já na pesquisa que Ugrinowitsch et al. (2000) realizaram com atletas na faixa etária de 

22,7±2,6 anos na modalidade de voleibol executaram o mesmo protocolo de salto vertical que 

esta categoria Profissional de Futebol, obtendo uma média e desvio padrão de 41,7±3,7cm. 

Média de impulsão superior no período preparatório e competitivo, porém, valores próximos, 

sendo que o voleibol necessita de maior quantidade de saltos do que o futebol, exigindo mais 

dos seus atletas do que na modalidade de futebol. 

Na pesquisa de Alemdaroglu et al. (2013) utilizou seis semanas de treinamento 

utilizando Pré e Pós-teste na avaliação de Squat Jump (SJ), no grupo masculino de 

Treinamento tradicional combinado no Pré-teste foi de 36,0±2,8 cm e no Pós-teste 38,9±3,7 

cm com uma evolução de 8,1%, ocorrendo diferença significativa entre Pré e Pós-teste. Ao 

comparar estes resultados com os profissionais de futebol desta pesquisa, os valores ficaram 

próximos, porém a variação percentual foi de 14,15%, mas os profissionais de futebol ainda 

estão com uma impulsão vertical menos do esperado ao comparar com graduandos que 

treinam recreacionalmente como os de Alemdaroglu e seus colaboradores. 

Em compensação, no estudo de Dauty, Bryand e Potiron-Josse (2002) realizaram uma 

pesquisa com 20 jogadores de futebol da primeira divisão nacional da França, onde avaliaram 

impulsão vertical e força isocinética. Os atletas com média e desvio de Idade 23,5±3,7 anos, 

Estatura 177±5 cm e Massa Corporal 73,4±7,5 Kg, muito próximo dos valores da atual 

pesquisa. O salto foi realizado com SJ, CMJ e DV, para este estudo foi abordado somente o 

utilizado na pesquisa o Squat Jump, onde os atletas tiveram uma média de 43,2±4,9 cm no 

período preparatório, valores estes muito superiores na pré-temporada da atual pesquisa, 

porém no período competitivos os atletas brasileiros aproximaram dos valores, mas ainda não 

conseguiram alcançar estes resultados pois ficaram em 39,99±3,82 cm. 

De acordo com as afirmações de Nunes (2004), onde investigou a associação entre 

força explosiva e a velocidade de deslocamento em futebolistas profissionais, destaca-se a 

força de impulsão vertical em dois tipos de testes (SQ e o  CMJ), foram investigados 40 

atletas profissionais da 1ª divisão paulista e nacional, com Idade 23,92±3,41 anos, Massa 

Corporal de 72,87±6,25 Kg e Estatura 176,8±4,85 cm. A média de impulsão vertical destes 

atletas no Squat Jump (SJ) foi 36,22±3,39 cm, e ao comparar com a atual pesquisa estes 

valores são superiores no período preparatório, porém quando comparado com o período 

competitivo os profissionais deste estudo tiveram médias superiores (39,99±3,82 cm). Na 

pesquisa de Nunes, não foi mencionado o período de treinamento o qual foram avaliados os 

atletas. 
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No estudo de Chlif et al. (2010) investigaram 28 jogadores de futebol 

semiprofissionais da quarta divisão nacional para analisar o perfil físico e fisiológico, dentre 

eles a impulsão vertical. As características antropométricas desta equipe na Idade 24±4 anos, 

Estatura 181±8 cm; e na Massa Corporal 76±6 Kg, valores estes muito próximos do grupo 

estudado da atual pesquisa. Os valores da impulsão destes atletas no SJ antes do treinamento 

foi 37,64±4,63 cm e após 24 semanas de treinamento avaliaram novamente e aumentaram a 

impulsão para 40,0±3, resultando uma diferença estatística significativa (p=0,05). Estes 

valores em relação a atual pesquisa dos profissionais no Pré-teste estão abaixo dos citados 

anteriormente, porém no Pós-teste as médias de impulsão igualaram inclusive o desvio padrão 

muito próximo de ambas as avaliações e também ocorrendo uma grande diferença estatística 

ao comparar Pré e Pós com um valor de (p<0,000). 

As conclusões de Hespanhol et al. (2006), onde investigaram 28 futebolistas do sexo 

masculino participantes de um clube de futebol da região de Campinas em São Paulo, 

indicaram a média de Idade de 18,18±0,41 anos, Massa Corporal de 75,09±6,31 Kg e Estatura 

178,33±5,75 cm. Eles estudaram a força explosiva (SJ) e a força explosiva elástica (CMJ) em 

dois momentos no pré-treinamento e no pós-treinamento durante oito semanas. Os resultados 

levantados nesta discussão foram somente os SJ devido a serem os mesmos realizados no 

atual estudo. No pré-treino a média de salto (SJ) foi 35,81±2,99 cm e no pós-treino 

37,79±3,13 cm obtendo uma diferença significativa entre as avaliações de (p=0,0167). Estes 

valores demonstraram que o efeito do treinamento direcionado para aumentar a força 

explosiva nos atletas em apenas oito semanas (dois meses) foi suficiente para aumentar 

significativamente a força. O mesmo ocorreu na pesquisa em evidência deste estudo ao 

comparar o Pré-teste para o Pós-teste em três meses de intervalo onde ocorreu uma diferença 

muito significativa com um valor de p menor que (0,001), sendo que na pré-temporada os 

atletas apresentaram valor de 34,91±4,28 cm e passaram no período competitivo para 

39,99±3,82 cm. 

Em outro estudo para confrontar, Dal Pupo et al. (2010) investigaram os níveis de 

potência muscular em 20 jogadores de futebol da categoria sub-20 antes e após realizarem 

sprints repetidos no treinamento. Os atletas eram de um clube participantes da série “A” do 

Campeonato Brasileiro com características de Massa Corporal 78,89±6,6 Kg, Estatura 179±8 

cm e Idade entre 18 e 20 anos. O protocolo utilizado foi avaliação de impulsão por meio do 

Continuous Jump (CJ) depois o Rast Test e 1,5min novamente o CJ. Nos resultados de 

impulsão na primeira avaliação (antes) a média foi 42,74±3,35 cm e (depois) 42,43±2,81 cm, 
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não havendo diferença significativa entre as avaliações após o teste de velocidade. Sendo que 

estes valores do estudo ao comparar com a investigação atual estão com médias superiores, 

apesar de serem mais jovens os jogadores e também o protocolo de avaliação ser diferente. 

Em comparação com o estudo de Arnason et al. (2004) onde investigaram 17 equipes 

da Islândia, a média de Idade foi 24,0±4,2 anos, Estatura 180,6±5,4 cm e Massa Corporal de 

76,5±6,6 Kg dos 297 atletas avaliados. Nove equipes da elite do futebol e oito equipes da 

primeira divisão, eles compararam diversos testes de performance do futebol e dentre estas a 

impulsão vertical por meio do SJ entre as equipes de elite onde a média gerada foi de 

37,8±0,4 cm e as equipes da primeira divisão foi 37,0±0,5 cm, o qual não obteram diferença 

significativa entre estes resultados. Estes resultados estão próximos com as médias geradas 

pelos atletas profissionais do estudo atual, pois, no Pré-teste chegaram a uma média de 

impulsão vertical de 34,91±4,28 cm e no Pós-teste 39,99±3,82 cm, havendo uma diferença 

significativa entre os períodos avaliados, sendo que no Pós-teste os atletas do Brasil tiveram 

maiores médias entre o estudo de Arnason et al., entretanto, o número de atletas do estudo 

citado foi muito maior e o desvio padrão menor.   

Já no estudo de Young et al. (2005) realizaram um estudo de caso em atletas de Rugby 

do Australian Rules Football, avaliaram na pré-temporada os jogadores que foram 

convocados para a primeira partida (iniciantes) e aqueles que não foram convocados (não 

iniciantes), avaliaram diversos capacidades motoras, dentro destas a impulsão vertical por 

meio do Squat Jump (SJ) o mesmo protocolo utilizado na atual pesquisa, sendo que os valores 

dos iniciantes foi um média de (62,8±3,7 cm) e os não iniciantes (59,4±5,2 cm) não 

resultando diferença estatística entre os grupos dos atletas, porém ao comparar com o atual 

estudo, estas médias são muito superiores, o que demonstra que estes atletas do Rugby estão 

muito mais fortes a nível de impulsão vertical ao comparar com os atletas de futebol desta 

investigação realizada no Brasil. 

No estudo de Tourinho Filho et al. (2013) avaliaram seis atletas de uma equipe adulta 

de judô com Idade 23±3,4 anos, Estatura 175,05±8,12 cm e Massa Corporal 78,31±12,7 Kg. 

O objetivo do estudo foi investigar efeitos agudos do treinamento aeróbio sobre o 

desempenho da força muscular, onde avaliaram potência de membros inferiores por meio do 

teste de impulsão SJ e CMJ. Realizaram uma série de trabalho aeróbio e depois as avalições 

de força nas seguintes situações: em repouso (Base), imediatamente após o trabalho aeróbio 

(Ime), depois de oito horas (8h), depois de 24 horas do trabalho aeróbio (24h). O trabalho 

aeróbio foi uma corrida em esteira por 20 minutos de acordo com os limites de cada 
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indivíduo, prescrito em uma intensidade a 90% da velocidade em que ocorreu o limiar lático. 

A média dos testes de impulsão vertical do SJ conforme as avaliações foram para a Base 

(35,0±4,5 cm), Imed (37,8±4,74 cm), 8h (37,5±5,1 cm) e para os testes após 24h (34,5±4,2 

cm). O estudo apresentou diferença estatística significativa entre as avaliações e entre o Ime e 

8h. Ao observar estes resultados com da atual pesquisa em relação a Impulsão vertical, 

percebe-se que as médias e desvios estão muito próximos, sendo que os atletas de futebol 

estão com médias no período competitivo superiores aos encontrados nos judocas. 

Destacando as impulsões dos atletas profissionais de futebol de acordo com suas 

posições táticas conforme a Tabela 32 encontrou-se alguns estudos semelhantes como de 

Silva et al. (2012) separam os atletas conforme as posições táticas conforme a pesquisa atual e 

utilizaram o protocolo de CMJ com as mãos na cintura para avaliar impulsão vertical em uma 

plataforma de força no período preparatório da temporada. Os resultados por posição foram: 

Goleiros (guarda redes) 44,8±2,0 cm, os Zagueiros (centrais) 45,8±4,3 cm, os Laterais 

41,7±2,4 cm, os Volantes 43,4±3,4 cm, os Meias (médios) 41,4±2,5 cm e os Atacantes 

(avançados) 42,1±3,7 cm. Ao comparar com os atletas da atual pesquisa (Tabela 32), 

constatou-se que em todas as posições do estudo de Silva et al. (2012) foram superiores neste 

período preparatório, já ao comparar este mesmo estudo com o período competitivo (Tabela 

32) da atual pesquisa, observou-se que os Laterais alcançaram a média de impulsão vertical e 

os Meias ultrapassaram os valores com 42,10±2,06 cm, lembrando que nesta pesquisa não foi 

permitido o  CMJ e também não foi encontrado diferença significativa na impulsão vertical 

entre as posições táticas em ambos os períodos de treinamento. 

Em contrapartida em outras modalidades na pesquisa de Young et al. (2005) 

realizaram um estudo de caso em atletas de Rugby do Australian Rules Football, avaliaram na 

pré-temporada os jogadores que foram convocados para a primeira partida (iniciantes) e 

aqueles que não foram convocados (não iniciantes), avaliaram diversos capacidades motoras, 

dentro destas a impulsão vertical por meio do SJ, e dividiram em três posições, defensores, 

Atacantes e Volantes. A média de impulsão vertical destes atletas defensores foi 63,4 cm para 

os Atacantes 58,4 cm e para os Volantes 62 cm. Ao comparar estas médias com as 

apresentadas no atual estudo dos profissionais de futebol estão muito superiores, o que 

demonstra a superioridade de potência de membros inferiores no estudo de Rugby. 

Ao confrontar os resultados com um estudo de Santos (1999), onde pesquisou a 

impulsão vertical em diferentes posições táticas em diferentes divisões no campeonato 

português, ele encontrou para os centrais (Zagueiros) 36,3±3,9 cm, para os Laterais 35,7±4,2 
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cm, para os médios (Volantes) 33,4±4,9 cm e para os avançados (Atacantes) 37,5±4,3 cm, 

lembrando que não foi comentado qual o período de treinamento deste estudo. Ao verificar a 

Tabela 32 dos profissionais divididos em posições táticas utilizadas no Brasil no período 

preparatório, verificou-se que em relação aos Zagueiros e Volantes os atletas superaram os 

valores de impulsão. Já na posição dos laterais os valores aproximaram-se muito e nos 

Atacantes os atletas do atual estudo tiveram impulsões verticais com menor média ao 

comparado com o estudo de Santos. Porém estes valores estão muito próximos divididos por 

posições táticas em relação aos dois estudos. Já nesta mesma tabela (32) no período 

competitivo, os valores de impulsão dos atletas brasileiros foram superiores em todas as 

posições de acordo com a comparação nos atletas portugueses. 

Em outro estudo de Wisloff et al. (2004) investigaram 17 jogadores profissionais de 

um clube da elite do futebol Norueguês, participantes da UEFA. A média de Idade dos atletas 

foi 25,8±2,9 anos; altura 177,3±4,1 cm; Massa Corporal de 76,5 (7,6) Kg. Na investigação 

destes autores eles analisaram se a força máxima se correlacionava com a velocidade de 

deslocamento e o salto vertical. O salto foi realizado em uma plataforma de força com três 

tentativas e intervalo de um minuto, a média dos saltos foi 56,4±4,0 cm, porém não foi 

mencionado se utilizaram o balanceio dos braços e o contramovimento. Portanto estes valores 

estão muito superiores aos encontrados na pesquisa atual que conforme a divisão por posições 

o maior valor encontrado foi dos Meias alcançando uma média de 42,10±2,06 cm, ou seja, 

muito abaixo dos atletas do clube Norueguês. 

No estudo de Arnason et al. (2004) onde investigaram 17 equipes da Islândia, 

separaram os 214 atletas por posição, sendo Goleiros (16), defensores (79), Meias (70), e 

Atacantes (49). As impulsões verticais por meio do Squat Jump de acordo com estas posições 

foram para os Goleiros 35,8±5,3 cm, os defensores 37,7±4,9 cm, os Meias 37,6±4,8 cm e os 

Atacantes 37,8±4,4 cm. Ao confrontar estes resultados com a pesquisa atual por 

posicionamento tático dos profissionais, percebe-se que os atletas do atual estudo (brasileiros) 

apresentaram valores superiores de impulsão vertical, entretanto o número de sujeitos em cada 

posição do estudo de Arnason et al. (2004), foi muito superior. 

No estudo de Ribeiro et al. (2012) avaliaram diversas características 

cineantropométricas em 26 jogadores de futebol onde esta amostra foi dividida em cinco 

grupos (goleiros, laterais, meio-campistas, atacantes e zagueiros). Avaliaram diversas 

capacidades motoras, entre elas a impulsão vertical (CMJ) conforme Bosco (1994), os 

resultados médios dos atletas forma para os goleiros (58,3 ± 6,8 cm), os zagueiros (56,6 ± 4,2 
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cm), os laterais (51,0 ± 4,0 cm), os Meias (54,1 ± 4,3 cm), os atacantes (54,6 ± 5,0 cm). Ao 

comparar com a Tabela (32) dos profissionais divididos por posições no atual estudo 

percebeu-se que estes resultados por posições estão todos abaixo ao comparar com o estudo 

de Ribeiro et al. (2012). 

A capacidade de salto para os goleiros é muito importante para que eles possam ter 

potência quando exigido conforme a Tabela 33 comparando as impulsões entre as três 

categorias nesta posição. Encontrou-se alguns estudos próximos a este como a pesquisa de 

Ugrinowitsch et al. (2000) onde investigou três grupos de jogadores de voleibol em diversas 

Idades e agrupados conforme a Idade, até 15 anos (G15), até 17 anos (G17) e até 20 anos 

(G20) avaliaram impulsão vertical em um tapete que registrava o tempo de voo e 

consequentemente a altura alcançada, o protocolo foi o mesmo utilizado “Squat Jump” (SJ) na 

pesquisa atual. No G15 a impulsão vertical ficou em média de 37,1±4,7 cm, no G17 os 

resultados aumentaram para 40,9±3,9 cm e no G20 a impulsão foi para 41,7±3,7 cm.  Ao 

comparar estes resultados dos atletas do voleibol com da atual pesquisa em atletas de futebol, 

percebeu-se que no período preparatório (Tabela 33) os resultados apresentados do Sub-15 

foram superiores e do Sub-17 e Profissional foram inferiores comparados ao voleibol. Já no 

período competitivo, a única categoria que foi superior foi a Sub-17 com média de 46,50±6,36 

cm, superando todas inclusive a categoria dos profissionais. 

Em um estudo de Castagna e Castellini (2013) onde investigaram 56 homens da elite 

do futebol italiano, verificaram a impulsão vertical por meio do CMJ e SJ e sugerem que a 

altura dos saltos para atletas de elite do futebol masculino deve ser no mínimo de 34,4 cm 

com o teste CMJ e 32,9 cm com o salto SJ. Ao comparar com as três categorias deste atual 

estudo, em relação a recomendação de Castagna e Catellini (2013) os atletas estão dentro de 

um bom padrão de impulsão tanto no período preparatório quanto no competitivo. 

Outra posição que é muito importante ao utilizar a potência de membros inferiores no 

salto, principalmente no cabeceio são os zagueiros. Ao observar a impulsão vertical dos 

atletas deste estudo conforme a Tabela 34 nas categorias investigadas percebeu-se que houve 

diferença significativa sendo os atletas do Sub-17 com maior média dos outros.  

Em outro estudo de Silva, Beunen e Maia (2011) avaliaram salto vertical em 143 

jovens atletas de futebol de um clube brasileiro, todos registrados na federação do Rio de 

Janeiro, dividindo em três categorias, Sub-15 (66 sujeitos), Sub-17 (43) e Sub-20 (34). Estes 

atletas fizeram diversos testes físicos sendo que foi destacado nesta observação o salto vertical 

CMJ sem o uso do balanceio dos braços em um tapete de contato para avaliação. Na categoria 



5. DISCUSSÕES 

___________________________________________________________________________ 

142 

 

Sub-15 a média de salto e desvio padrão foi 35,6±4,3 cm, na Sub-17 foi 39,0±5,0 cm e na 

Sub-20 a impulsão foi 42,6±3,9 cm. Ao observar estes valores percebeu-se que foi 

aumentando a Idade dos atletas conforme suas categorias também foi aumentando o resultado 

dos valores de impulsão, fato que não ocorreu no atual estudo em relação aos profissionais 

que ao comparar com a categoria Sub-17 os resultados foram menores. Ao comparar os 

resultados de Silva, Beunen e Maia (2011) com a atual pesquisa, na categoria Sub-15 os 

valores igualaram-se, no Sub-17 as médias aproximaram-se muito e no profissional 

comparado ao Sub-20 os valores reduziram. Valores estes que não deveriam ter reduzido 

devido serem profissionais comparado aos das categorias inferiores. 

Em comparação ao estudo de Makaruk et al. (2014) avaliaram 36 estudantes 

universitários de Educação Física destreinados e dividiram em três grupos com 12 sujeitos em 

cada grupo, com média de Idade de 22 anos, Estatura 182 cm e Massa Corporal 77 Kg. O 

primeiro grupo (SJG) salto simples, o segundo (RJG) saltos repetidos e o (CON) grupo 

controle. Receberam um treinamento de pliometria por 6 semanas e foram avaliados sua 

impulsão vertical por meio do CMJ antes e após o treinamento. O grupo de SJG no Pré-teste 

38,9±6,2 cm e no pós 45,0±5,9 cm, o grupo RJC Pré-teste 39,8±6,4 cm e no pós 43,7±6,5 cm, 

já no grupo controle (CON) 39,5±7,2 e no Pós-teste 38,5±6,3 cm. Os resultados apresentaram 

diferenças significativas menos no grupo controle entre pré e Pós-teste. Verificou-se que o 

grupo com salto simples obteve um melhor resultado que o repetido. Ao comparar os 

resultados desta pesquisa com o atual estudo percebe-se que a diferença de avaliação do pré 

para o pós foi apenas seis semanas, foi aplicado uma bateria de exercícios de pliometria para 

os grupos, já na atual pesquisa o tempo de avaliação entre pré e pós foi de 12 semanas e não 

foi interferido na preparação física de cada categoria. Percebeu-se que após a aplicação de 

exercícios direcionados para salto os universitários aumentaram muito sua potência de 

impulsão, o que não ocorreu com os atletas de futebol, devendo as equipes ter maior 

preocupação em seus treinamentos físicos para realizarem exercícios adequados e 

direcionados para ganhar potência de membros inferiores aumentando sua impulsão vertical 

destes atletas. 

Ao observar os dados encontrados na Tabela 63 e 64 entre as variáveis analisadas no 

Pré e Pós teste nas três categorias dos atletas de futebol, podemos destacar um estudo de Silva 

et al. (2012) onde realizaram níveis de potência muscular em atletas de futebol e futsal em 

diferentes categorias, todos eles da elite do futebol brasileiro (1ª divisão), avaliaram no 

período de pré-temporada (período preparatório), as categorias foram Sub-17, Sub-20 e 
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Profissional. Utilizaram o teste de impulsão vertical para execução do CMJ (Counter 

Movement Jump) com as mãos na cintura e um contramovimento flexionando os joelhos até 

próximo de 90° conforme (Bosco, 1999), protocolo muito parecido com o atual estudo, porém 

utilizaram o contramovimento que neste estudo não foi permitido. Na categoria Sub-17 os 

valores médios do CMJ foram 42,0±2,7 cm, no Sub-20 42,8±3,7 cm e no Profissional 

44,2±3,6 cm, não havendo diferença significativa entre as categorias, porém estes resultados 

foram todos superiores aos encontrados na atual pesquisa nas três categorias, lembrando que 

eles utilizaram o contra movimento, um protocolo que recruta um maior número de fibras ao 

encurtamento e alongamento da musculatura proporcionando uma maior potência de 

membros inferiores.  

Os resultados médios dos profissionais de futebol foram 44,2±3,5 cm e do futsal 

43,8±6,8 cm, não havendo diferença significativa entre as modalidades. Já estes valores ao 

comparado com o atual estudo estão muito superiores em qualquer categoria principalmente 

aos profissionais na pré-temporada. Entretanto ao observar os resultados da atual pesquisa 

houve uma grande diferença significativa ao comparar as categorias analisadas, sendo o Sub-

17 com maior média de impulsão, o que vai confrontando o estudo de (Bosco, 1999) onde 

afirma que o potencial elástico do músculo esquelético é uma propriedade que pode ser 

melhorada por meio dos anos de treinamento, o que não ocorreu na categoria profissional 

neste estudo no Pré-teste e também no Pós-teste. 

Em um estudo de Mourão e Gonçalves (2008) avaliaram um único indivíduo com 175 

cm de Estatura, 75 Kg de Massa Corporal e 26 anos de Idade, valores muito próximos da 

categoria profissional deste estudo; eles avaliaram impulsões verticais sem contramovimento 

com e sem a utilização dos membros superiores (balanço dos braços), chegando a valores do 

salto sem a utilização dos braços de 30,6 cm e com a utilização dos braços 33,6 cm com uma 

diferença percentual de 8,9%. Sendo que estes valores que os autores encontraram deste 

sujeito está abaixo das três categorias analisadas deste estudo que não utilizaram o balanço 

dos braços. 

 

5.3. DISCUSSÃO SOBRE PREENSÃO PALMAR, TRAÇÃO LOMBAR E 

LEVANTAMENTO DE PERNAS 

 

Ao observar a Tabela 39 referente a forças isométricas de Preensão Palmar (PP), 

Levantamento de Pernas (LP) e Tração Lombar (TL) na Categoria Sub-15 pode-se confrontar 
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com estudos de diferentes modalidades como o de Nazário de Rezende et al. (2013), onde ele 

investigou tenistas de diversas faixas etárias sobre avaliação de força máxima de preensão 

palmar de diferentes categorias (10, 12, 14, 16 e 18 anos). Cotejando a categoria de 14 anos a 

força de P.P.D (30,2±8,7 Kg) e P.P.ND (25±7,4 Kg), ocorreu uma diferença significativa 

entre dominante e não dominante nestes tenistas, fato este não ter acontecido nesta pesquisa 

com os atletas de futebol Sub-15 tanto no Pré-teste quanto no Pós-teste, além de que os 

resultados dos atletas de futebol desta categoria serem superiores em média de 42 a 43 Kgf 

em ambos os lados. Lembrando que no esporte do tênis sempre utilizam mais o lado 

dominante nos golpes aplicados e com certeza isto influencia na força de preensão palmar, o 

que não acontece no futebol. 

Já em outra perspectiva de população autores como Silva, Beunen e Maia (2011) 

investigaram um grande número de crianças e adolescentes cearenses entre oito aos 17 anos, 

compondo 6238 indivíduos, durante três anos consecutivos, escalonados por faixa etária e 

sexo, compararam o desempenho motor em percentis de vários testes motores, dentre eles a 

preensão palmar (dinamometria manual). Neste estudo destes autores, não foi mencionado 

como foram organizadas as medidas de preensão palmar, pois estão em percentis e não possui 

lado dominante ou não dominante, provavelmente utilizaram o protocolo de soma dos 

resultados de cada lado transformando-o em uma média geral. Entre 14 e 15 anos foram 743 

adolescentes do sexo masculino, sendo que a preensão palmar dos escolares com 14 anos no 

percentil de (50) foi 32,64 Kg e no percentil de (97) o valor subiu para 49,50 Kg. Já na Idade 

de 15 anos no percentil (50) o valor foi 35,60 Kg e no percentil (97) subiu para 53,27 Kg. Ao 

comparar com os atletas Sub-15 em relação ao percentil (50) os atletas tanto no período 

preparatório quanto no competitivo (Pós-teste), estão com valores de preensão palmar 

superiores citado pelos autores, entretanto, quando analisado o percentil (97) estabelecido pela 

pesquisa, os atletas da categoria Sub-15 ficaram bem abaixo pois não passaram de 43 Kgf. 

Conforme Ploegmakers et al. (2013), realizaram um estudo transversal de 2241 

crianças e adolescentes que fornecem valores de referência de força de preensão na infância 

dos quatro aos 15 anos, neste estudo levantou-se os dados referentes a Idade de 15 anos do 

sexo masculino para comparar com a atual pesquisa. Na Idade de 14 a 15 anos a média da 

P.P.D foi 36,0±7 Kg e P.P.ND 33,5±7 Kg, sendo 46 adolescentes com média de Estatura de 

175±8 cm e Massa Corporal de 60±11. Valores de dimensões corporais muito próximo da 

atual pesquisa, porém as forças de preensão palmar em ambos os lados dos atletas da 

categoria Sub-15 estão muito superiores tanto no Pré-teste quanto no Pós-teste. 
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Nesta mesma perspectiva de forças isométricas de PP, LP e TL na Categoria Sub-17 

conforme a Tabela 41 pode-se confrontar com estudos de outras modalidades com o de 

Franchini, Takito e Kiss (2000) com judocas brasileiros e Little (1991) com judocas 

canadenses realizado com atletas juvenis onde verificaram a força de preensão palmar no 

período preparatório e competitivo, a Estatura e a Massa Corporal do grupo ficou muito 

próxima com a atual pesquisa no período competitivo, os judocas tinham Idades entre 15 e 16  

anos, média de Estatura 174,6±6,1 cm, Massa Corporal 66,1±6,3 Kg, P.P.direita (46,8±6,6 

Kgf) e P.P.esquerda (44,4±6,8 Kgf). O atual estudo ficou muito próximo da média de Estatura 

para este grupo Sub-17, na Massa Corporal os atletas de futebol superaram (68,92±6,98 Kg) e 

nas forças de preensão palmar todos eram dominantes no lado direito, portanto os atletas de 

futebol superaram esta média encontrada, pois no período de competição atingiram na P.P.D 

(56,61±1,63 Kgf) e P.P.ND (60,27±1,70), valores estes muito superiores aos judocas, fato 

inesperado pois partindo do princípio que a modalidade do judô necessita muito mais 

preensão palmar que o futebol.  

Já no estudo de Resende et al. (2012), com atletas de tênis na categoria 16  anos, a 

força de preensão palmar dominante (39,4±8,8 Kg) e não dominante (33,6±7,7 Kg), na 

categoria de 18  anos P.P.D (46,1±6,2 Kg) e P.P.ND (40,5±5,0 Kg), houve diferença 

significativa entre dominante e não dominante nas duas categorias, o que não aconteceu na 

atual pesquisa, entretanto todos os resultados apresentados nesta categoria do estudo de 

Resende foram abaixo das médias alcançadas pelos atletas de futebol Sub-17. 

Já em outra parte do estudo de Franchini et al. (2000) eles avaliaram os judocas na 

tração de membros inferiores que é levantamento de pernas e resultaram no período 

competitivo uma média de 161±10 Kgf e também na tração lombar com 151±20 Kgf, o que 

nesta pesquisa com os atletas de futebol Sub-17 os resultados no período competitivo foram 

muito abaixo pois no levantamento de pernas a média foi de 134,11±3,22 Kgf e na tração 

lombar 129±3,69 Kgf. Já no estudo de Little (1991) na força de tração lombar na categoria 

juvenil os valores médios foram 93,1±32 Kgf, abaixo do estudo de Franchini et al. (2000) e do 

atual, além do desvio padrão muito alto neste estudo canadense, apesar que neste estudo de 

Little (1991) a Massa Corporal dos sujeitos eram menores (55,5±13,4 Kg), o que pode 

influenciar o resultado final de força. 

 Portanto ao comparar os estudos, os atletas de futebol Sub-17 tiveram valores de força 

de preensão maior que os judocas e nas forças de membros inferiores (levantamento de 

pernas) e tração lombar os futebolistas tiveram valores inferiores. Fato este, não esperado, 
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pois o futebol é um esporte que necessita muito mais força de membros inferiores e o judô 

necessita mais força de preensão palmar e tração lombar pela exigência dos movimentos 

específicos da modalidade. 

No estudo de Silva, Beunen e Maia (2011) onde pesquisaram durante três anos 

consecutivos, em diversas faixas etárias de adolescentes, compararam o desempenho motor 

em percentis de vários testes motores, dentre eles a dinamometria manual avaliada em 

unidade de medida (Kg). Na Idade de 16 anos no percentil (50) o valor de preensão palmar foi 

37,83 Kg e no percentil (97) chegou a média de 55,80 Kg. Já na Idade de 17 anos no percentil 

(50) a média foi 39,81 Kg e no percentil de (97) o valor subiu para 57,93 Kg. Ao observar os 

valores deste estudo e comparar com da atual pesquisa dos atletas de futebol Sub-17, 

observou-se que no Pré-teste a média de preensão palmar (D e ND) ficou em torno de 55,09 

Kgf e no Pós-teste aproximadamente 58,44 Kgf, sendo valores superiores no percentil dos 

(50) e muito próximo do percentil (97). Ou seja, os atletas desta categoria estão com uma boa 

preensão palmar comparando estes resultados apresentados.  

Em relação à Tabela 43 onde se trata da força isométrica da PP, LP e TL dos atletas 

Profissionais, pode-se confrontar com outras modalidades esportivas como no estudo de 

Cajueiro e Viana (2011) onde analisaram a força de preensão palmar em atletas de 

basquetebol adulto com média de Idade 21,14±1,65 anos, Massa Corporal 78,6±6,18 Kg, a 

força de P.P foi na mão direita 52,78±5,40 Kgf e na esquerda 47,75±3,5 Kgf, a grande 

maioria era dominante na mão direita. Ao comparar o estudo atual com o de basquetebol, há 

diferença na média de Idade, pois, os jogadores de futebol possuem uma Idade maior, o 

Massa Corporal aproximou-se entre os grupos e a força de preensão palmar dominante e não 

dominante do futebol comparado a força direita e esquerda dos atletas de basquetebol foram 

médias superiores, mesmo estes atletas utilizarem menos forças nas mãos em relação ao 

basquete tiveram valores médios maiores.  

Ao observar as forças do lado dominante e não dominante neste estudo não houve 

diferença significativa o que em outros estudos a força de preensão palmar dominante 

apresenta valores médios significativamente superior ao comparado com o não dominante 

(CAPORRINO et al., 1998; SCHLÜSSEL, et al., 2008) 

No estudo de Fink et al. (2010) onde investigaram a força de preensão, em 117 

homens com Idade de 18 a 30 anos (23,79±2,69 anos), Estatura média de 182,79±7,45 cm e 

Massa Corporal de 78,68±12,92 Kg, que estudavam na graduação e pós-graduação em uma 

cidade da Alemanha, sendo que todos eram heterossexuais e a mão dominante direita como 



5. DISCUSSÕES 

___________________________________________________________________________ 

147 

 

critério de inclusão. A média de força de P.P.D foi 55,08±9,09 Kgf e na P.P.ND. 51,69±9,23 

Kgf. Estes valores relacionados aos atletas profissionais do atual estudo estão próximos, 

sendo que no lado dominante ficou um pouco abaixo tanto no Pré-teste quanto no Pós-teste, 

porém no lado não dominante os jogadores de futebol obteram resultados com mais força nos 

dois períodos avaliados. 

A força isométrica de Preensão Palmar, Levantamento de Pernas e Tração Lombar na 

posição dos goleiros devido às suas performances nas três categorias analisadas conforme 

Tabela 45 encontraram-se alguns estudos próximos a estas avaliações, porém, não específicos 

para esta posição, como um estudo de meta-análise descritiva sobre valores de referência para 

a força de preensão adulto com um dinamômetro Jamar, realizado por Bohannon et al. (2006) 

compararam diversas faixas etárias dos 20 até mais de 75  anos no sexo masculino e feminino, 

em 12 pesquisas utilizadas na meta-analise. Em relação a pesquisa atual considerou-se 

somente os valores da faixa etária adulta de 20-24 anos, masculino resultando valores médios 

na preensão palmar esquerda em 47,4 Kg e no lado direito 53,3 Kg. Ao comparar com o 

estudo anterior com este atual, percebe-se que o valor de força no lado esquerdo é menor que 

os de P.P.D e P.P.ND dos atletas de futebol das categorias Sub-17 e Profissional, já o valor de 

preensão do lado direito (53,3 Kg) é maior que na maioria dos resultados a não ser na 

categoria Sub-17 na P.P.D que resultou 58,50 Kgf. Fato este que além de serem mais jovens 

possuem mais força que os profissionais e também ao estudo comentado de meta-análise, 

entretanto o protocolo e o dinamômetro utilizado nestes estudos foram diferentes o que pode 

influenciar nos resultados. 

Já na Tabela 64 referente ao Pós-teste pode-se destacar uma pesquisa onde observou a 

força de preensão palmar em um estudo de Günther et al. (2008) onde verificaram a força de 

preensão palmar de adultos caucasianos saudáveis em diversas faixas etárias dos 20 aos 95  

anos, sendo que dos 20-29 anos a média de força de P.P.direita foi (53±8 Kg) e P.P.esquerda 

(51±8 Kg), o que para o atual estudo as categorias Sub-17 e Profissional alcançaram ou 

ultrapassaram estes valores médios no pré e Pós-teste, percebendo que o desvio padrão do 

profissional aproxima-se muito do estudo de Günther, o que na categoria Sub-17 o desvio 

padrão foi bem menor. 

Em outro estudo de preensão palmar dominante e não dominante de Luna-Heredia et 

al. (2005) onde pesquisou em uma população de adultos saudáveis na Espanha em diversas 

Idades, sendo que na faixa etária dos 30-39 anos a média de força de preensão palmar 

dominante foi 53,1±12,9 Kgf e na P.P.ND 45,0±10,5 Kgf, neste estudo a força da mão 
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dominante foi muito superior, com valores significativos em relação a não dominante. Na 

atual pesquisa os valores da P.P.D foram menores na categoria Sub-17 e profissional 

comparado com a ND.   

Ao verificar a força de preensão palmar percebe-se que este estudo de Luna-Heredia et 

al. (2005) as médias das forças de ambos os lados foram menores do que a categoria Sub-17 e 

menor na ND do profissional. Ou seja, do atual estudo a força de preensão palmar foi maior 

com população mais nova, entretanto lembrando que estes são atletas e o outro estudo 

população normal saudável. 

 

5.4 DISCUSSÃO DAS PERIMETRIAS DE COXA E PERNA NAS CATEGORIAS E 

POSIÇÕES TÁTICAS 

 

Em relação a perimetria de coxa e perna dos atletas profissionais deste estudo 

conforme Tabela 55 podemos analisar com estudos onde confirma estas medidas no período 

competitivo com o estudo de Thomas et al. (1985) que relatou atletas da Liga Inglesa de 

futebol profissional uma média de 57,0±5,0 cm de perimetria de coxa. Já em outro estudo de 

Fonseca, Biazzi e Fuke (2008) encontraram medidas de Coxa Média de 56,1±2,8 e de Perna 

Média 37,8±2,2, sendo estes valores muito próximo do encontrado, além de que estes estudos 

de Fonseca foram com atletas da mesma região sul do Brasil, com Idade de 22,7±4,4 anos, 

muito próxima deste atual estudo, e Massa Corporal 73,9±6,6 e Estatura 177,8±5,5 o que 

nestes dados estão um pouco mais baixos que os dados desta pesquisa tanto no pré quanto no 

Pós-teste. 

No estudo de Ribeiro et al. (2012) em jogadores brasileiros (n=26) da terceira divisão 

de Minas Gerais, a média Perimetria da coxa (63,31± 9,77 cm) e Perimetria de perna (57,15± 

4,09 cm), valores este bem acima do atual estudo, principalmente os valores da perimetria da 

perna que estão muito além do avaliado. 

Ao observar a Tabela 56 referente à Perimetria de Coxa e Perna conforme as posições 

táticas dos atletas Profissionais podem-se comparar com outros estudos como de Fonseca, 

Biazzi e Fuke (2008) na região sul do Brasil, a perimetria de coxa resultou uma média de 

56,1±2,8 cm o que neste estudo no período preparatório não alcançou estes resultados 

somente no período competitivo que a maioria das posições táticas ultrapassaram estes 

valores a não ser os Laterais que tiveram valores menores. 
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Na perimetria de perna neste estudo de Fonseca, Biazzi e Fuke (2008) a média foi 

37,8±2,2 sendo que os atletas do atual estudo no período preparatório somente os Meias não 

atingiram o valor citado, e no período de competição todas as posições desta categoria 

ultrapassaram esta média. 

 

5.5 DISCUSSÃO DAS CORRELAÇÕES ANALISADAS NESTE ESTUDO 

 

Em relação a comparação da tração lombar com as outras variáveis, na relação com 

massa corporal houve correlação o que também constou no trabalho de FRANCHINI et 

al.2000, comprovou que aumentando a massa corporal também aumentou a tração lombar 

com (r=0,735 e p=0,038) indicando que o aumento da massa muscular está associado ao 

aumento da força relativa. 

Para concordar com o estudo anterior na pesquisa de Günther et al. (2008) em 366 

homens ele correlacionou a força de preensão palmar direita e esquerda com estatura e massa 

corporal havendo correlação positiva, porém fraca. Na estatura sendo direita e esquerda 

sequencialmente ocorrendo um coeficiente de correlação (r= 0,391 e 0,354) e no peso 

(r=0,247 e r=0,225) em ambos os lados tanto na estatura quanto na massa corporal houve 

grande diferença significativa (p<0,001). 

Já no estudo de Nicolay e Walker (2005) onde investigaram 51 sujeitos entre 18 a 33 

anos também houve correlação entre preensão palmar dominante e não dominante com 

estatura e massa corporal, sendo uma correlação moderada na massa corporal (“D” r=0,656 e 

“ND” r=0,649) e na estatura (“D” r=0,757 e “ND” r=0,722). Já no estudo de Cha et al. (2014) 

onde também comparou diferentes métodos de preensão palmar em 200 sujeitos de 25 a 30 

anos de idade e observou correlação na estatura (r=0,35; p<0,001) e massa corporal (r=0,41; 

p<0,001). 

Em outra pesquisa de Hanten et al. (1999) avaliou 1203 homens e mulheres entre 20 a 

64 anos de idade, sendo na faixa etária de 20 a 24 anos 74 homens e a correlação da Preensão 

Palmar com a estatura (“D” r=0,67 e “ND” r=0,63) na massa corporal (“D” r=0,53 e “ND” 

r=0,52) e na idade (“D” r=-0,16 e “ND” r=-0,17). Também acharam uma alta correlação entre 

Dominante e Não dominante (r=0,92). 

No estudo de Fink et al. (2010) investigaram 117 homens entre 18 a 30 anos de idade e 

acharam em seus estudos uma correlação positiva na preensão palmar entre direita e esquerda 

(r=0,85, p<0,0001), na estatura e massa corporal houve uma baixa correlação (r=0,20 a 0,30). 
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Nos achados de Luna-Heredia et al. (2005) pesquisaram 517 sujeitos, sendo 229 

masculinos entre 17 a 97 anos, houve uma grande correlação entre Dominante e Não 

dominante (r=0,92, p<0,01), em relação a idade devido a ser idade avançada dos sujeitos a 

correlação foi negativa entre Dominante e Não dominante (“D” r=-0,73 e “ND” r=-0,67 com 

um p<0,01 para ambos os lados). Em correlação à estatura (“D” r=0,67 e “ND” r=0,60). Na 

correlação com a massa corporal foi baixa, porém em todas as variáveis analisadas o p foi 

menor que 0,01. 

Este fato determina o que Franchini et al. (2000) afirma que a preensão palmar está 

relacionada com a estatura, com a massa corporal e também o aumento da massa muscular 

também aumenta a Tração Lombar. 

A pesquisa de Soares et al. (2012) correlacionaram os testes dinamométricos de PP, 

Escapular e TL em indivíduos saudáveis de ambos os sexos, entre 17 a 55 anos de idade 

sendo 82 homens com 27±8,3 anos. Nos homens houve correlação forte da PPD com PPND 

(r=0,87, p<0,0001), em relação a PP com Tração Lombar (“D” r=0,61; p<0,0001 e “ND” 

r=0,67; p<0,0001). 

No estudo de Lalau e Silva (2012) realizaram testes de impulsão CMJ e verificaram no 

final e início da temporada, encontrado elevado coeficiente de correlação (r=0,90; p<0,05). 

No estudo de Dauty, Bryand e Portiron-Josse (2002) onde investigaram jogadores de 

futebol da primeira divisão francesa e realizaram testes de impulsão (SJ) e testes de Pico de 

torque no isocinético. Houve correlação e diferença significativa no SJ entre Extensão direita 

a 180°/s, (r=0,507; p<0,05). 

No estudo de Marques, Travassos e Almeida (2010) investigaram 37 atletas de futebol 

de idade entre 16 e 19 anos (Categoria Juniores, “Sub-19”) realizaram diversas correlações, 

porém ao que interessa neste estudo são as correlações fortes entre Salto Vertical (Sargent 

Jump) com o Salto Horizontal (r=0,823 e p<0,01). 

No estudo de Gonçalves et al. (2007) onde o objetivo foi estabelecer valores de 

correlação em diferentes testes, e dentro deles os testes de correlação de impulsão vertical 

com horizontal, em diferentes modalidades masculino e médias de idade como futebol (n=26; 

id=18,68; r= 0,8957), futsal (n=16; id=22,14; r= 0,9326), voleibol (n= 18; id=16,12; r= 

0,8020) e basquetebol (n=42; id=16,88; r= 0,9174). Em todas as modalidades houve 

correlações entre impulsão horizontal com vertical e em todos os resultados ocorreu uma 

diferença estatística significativa com um p<0,01. 
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No estudo de Ugrinowitsch et al. (2000) em atletas de voleibol encontrou correlação 

de força isocinética com SJ no grupo com jogadores mais de 20 anos, sendo esta correlação na 

velocidade de 300°/s na extensão do joelho com um (r=0,73). 

Conforme D’Alessandro et al. (2005) onde pesquisaram em atletas de voleibol (22 

homens) realizaram a mesma avaliação de pico de torque em velocidades de 60 e 300°/s e um 

teste diferente da atual pesquisa de impulsão horizontal (hop test) e constataram correlações e 

diferenças significativas somente no lado direito nas duas avaliações ocorrendo na extensão 

em 60°/s no hop test Direito (r=0,536 e p=0,010). 
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6. CONCLUSÕES 

 

O objetivo principal deste estudo foi correlacionar as variáveis de forças isocinéticas 

de flexão e extensão de joelho, forças dinâmicas de impulsão, preensão palmar, tração lombar 

e levantamento de pernas em atletas de futebol de acordo com suas posições táticas em 

diferentes categorias, além dos objetivos específicos analisados nesta pesquisa. 

 

 

6.1. PICO DE TORQUE NAS CATEGORIAS E POSIÇÕES TÁTICAS 

 

Em virtude dos objetivos mencionados iniciou-se com o Pico de torque na flexão e 

extensão do joelho onde foi verificado o lado dominante e não dominante dos atletas em todas 

as categorias e posições táticas. Analisando os grupos entre as categorias Sub-15, Sub-17 e 

Profissional no período preparatório e competitivo os Profissionais tiveram valores de Pico de 

Torque superiores em relação às categorias menores nas duas velocidades angulares 

analisadas (60°/s e 300°/s). Portanto, neste estudo garante que os profissionais possuem um 

pico de torque superior ao comparar com as outras categorias de base e ao analisar a 

dominância nas três categorias não se obteve um padrão que possa afirmar qual lado é mais 

forte. 

Ao analisar o PT de joelho de acordo com o período analisado e conforme a categoria, 

levando em conta o que foi observado nos movimentos de extensão em ambas as velocidades 

no Sub-15 o lado ND destacou-se mais e nas flexões o LD foi superior neste período 

preparatório. No Sub-17, o LD foi superior em todos os movimentos de extensão e flexão em 

ambas velocidades. No profissional em ambas velocidades neste período preparatório o lado 

ND na extensão foi superior e na flexão a superioridade foi no lado dominante. Portando, em 

virtude do que foi encontrado, afirma-se que não há um padrão destacando qual lado é mais 

forte neste período preparatório, pois depende do movimento, da velocidade e da força 

realizada pelos atletas além das variáveis antropométricas. 

Constataram-se neste período preparatório que a média do déficit muscular das três 

categorias não ultrapassou os 10% fato este que para atletas de futebol significa um excelente 

equilíbrio muscular entre dominante e não dominante dos membros inferiores o que 

representa menor risco de lesão e uma melhor oportunidade de atingir a performance 

adequada, aqueles atletas individualmente que apresentaram déficits superiores ao 
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recomendado, receberam um parecer informando o percentual de carga para aumentar a força 

no membro para que o equilíbrio retorne por meio de reforço muscular. 

No período competitivo o Pico de Torque obteve um comportamento diferente em 

relação ao período preparatório, pois ao observar dominante e não dominante somente a 

categoria Sub-15 apresentou maior força no ND na extensão em ambas as velocidades, nas 

flexões o LD foi mais forte o que ocorreu no Sub-17 e no Profissional onde o LD foi superior 

em todos os movimentos e velocidades, constatando que no período competitivo o LD 

superou em relação à força no PT os movimentos no Sub-17 e Profissional. 

Verificou-se que os profissionais também obteram média de Pico de torque superior 

em comparação com as outras categorias neste período competitivo. O que demonstrou que a 

preparação física neste período competitivo atingiu seu objetivo de fortalecer e equilibrar as 

forças entre os membros analisados, pois para o futebol este fortalecimento e equilíbrio são 

fundamentais para o rendimento esportivo e a continuidade na competição, percebendo que os 

atletas desde as categorias de base devem utilizar ambos os lados, seja dominante ou não 

dominante, dificultando ações de movimentação para o adversário e facilitando as 

movimentações para sua equipe, lembrando que se estiverem fortalecidos e equilibrados a 

coordenação do movimento melhora e reduz o risco de lesão. 

Ao observar o déficit muscular destas categorias somente o Sub-15 excedeu a média 

dos grupos, mas nada que se ultrapassa o limite de 15% estando dentro da normalidade do 

equilíbrio muscular, demonstrando que as equipes estavam bem contrabalançadas a nível 

muscular neste período competitivo que é crucial para o bom desempenho dentro do campo e 

nos treinamentos. Estabelecendo que ao equilibrar a força entre os membros dominante e não 

dominante poderá aumentar o repertório motor dos atletas e melhorar a performance destes 

sujeitos. 

Também se constatou neste estudo que conforme aumenta a idade entre as categorias 

de futebol o valor do Pico de Torque também é superior. 

Em relação às posições táticas desempenhadas pelos atletas na categoria Sub-15 na 

fase preparatória e competitiva, analisando o pico de torque entre as velocidades e 

movimentos avaliados entre esta categoria não houve diferença estatística significativa, 

portanto a força de extensão e flexão de joelho destes atletas entre as posições são próximas, 

observando que os goleiros e zagueiros destacam-se em valores de PT, porém não havendo 

diferença significativa entre o grupo. 
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A categoria Sub-17 na fase preparatória em relação a análise do PT em todas as 

posições táticas observadas, verificou-se que os goleiros e zagueiros destacaram-se em 

questão a força nesta variável de PT, havendo diferença estatística na maioria dos 

movimentos executados em ambas as velocidades. Já no período competitivo não houve esta 

diferença entre as posições, fato que demonstra que nesta categoria Sub-17 o fator de 

fortalecimento muscular ocorreu de uma forma mais equilibrada em relação às posições 

táticas, pois no início da temporada os goleiros e zagueiros destacaram-se e no período 

competitivo os atletas aproximaram-se dos valores deixando uma equipe mais homogênea 

melhorando sua força de PT de joelho em ambos os lados. 

Na categoria dos profissionais na fase preparatória o PT de acordo com as posições 

táticas houve diferença estatística nos extensores de joelho em ambas as velocidades 

destacando-se novamente os goleiros e zagueiros, já nos movimentos de flexão de joelho 

foram mais equilibradas estas médias de PT. No período de competição não houve diferença 

estatística a não ser em um movimento em 300°/s, porém na grande maioria os valores 

aproximaram-se principalmente as outras posições táticas melhoraram seus PT ocasionando 

um equilíbrio muscular e melhorando o fortalecimento, sendo excelente para a equipe onde 

neste período deve estar forte e equilibrada para suportar as cargas da competição e do 

treinamento.  

Portanto, levando em consideração as posições táticas em cada categoria analisada 

neste estudo pode-se perceber que os goleiros e zagueiros são praticamente as posições táticas 

que possuem destaques na força em relação ao Pico de Torque, mas, isto não identificou uma 

diferença significativa. 

De acordo com as posições táticas desempenhadas pelos atletas em comparação às três 

categorias analisadas em ambos os períodos, os goleiros profissionais tiveram Pico de torque 

superior e a força foi aumentando conforme a categoria avaliada. Já no período competitivo 

entre as três categorias constatou-se que os Goleiros do Profissional foram os atletas com 

maiores PT em relação aos outros goleiros, mantendo uma linha de progressão, sendo que 

subiu a categoria dos jogadores, também aumentou o Pico de Torque destes atletas. 

O Pico de Torque dos Zagueiros no período preparatório em comparação nas três 

categorias analisadas, os profissionais foram sempre mais fortes e na grande maioria diferença 

significativas entre eles. Já no período competitivo os Zagueiros das três categorias analisadas 

os PT aproximaram-se muito não havendo diferença significativa entre as categorias em todas 

as velocidades e movimentos no lado dominante e não dominante. 
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Nos laterais no período preparatório entre as três categorias analisadas os atletas do 

Profissional tiveram médias de PT superiores em relação as outras categorias em todos os 

movimentos em ambos lados e em ambas as velocidades, porém, diferença estatística 

significativa somente na extensão dominante em 60°/s e 300°/s e na flexão ND em 300°/s. Já 

no período competitivo, obteve-se o mesmo comportamento sendo os profissionais na posição 

de lateral os mais fortes no PT, porém em todos os lados e movimentos em ambas as 

velocidades ocorreu diferença estatística muito significativa. 

 Em relação à categoria tática dos volantes em ambos os períodos analisados nas três 

categorias destacaram-se com maior PT os volantes dos profissionais em todos os 

movimentos de extensão e flexão, nos dois lados e nas duas velocidades angulares, resultando 

grandes diferenças estatísticas significativas. 

Nos meias no período preparatório entre as três categorias também ocorreu maior PT 

nos profissionais com diferenças estatísticas significativas em todos os movimentos e 

velocidades em ambos os lados, porém no período de competição houve diferença 

significativa na extensão ND e flexão ND em 60°/s, nos movimentos de extensão D e ND em 

300°/s e na flexão dominante em 300°/s. 

Nos atacantes entre as categorias a maior média de PT ocorreu com os atletas do 

Profissional, havendo diferença estatística significativa em todos os movimentos, lados e nas 

duas velocidades avaliadas e nos dois períodos de preparação e competição. 

Levando em consideração estas indicações finais em relação às posições táticas dos 

atletas em relação à força no Pico de Torque, conclui-se que os profissionais em todas as 

posições analisadas possuem maior força no PT na flexão e extensão de joelho e que na 

grande maioria obteve diferenças bem significativas em relação a estas categorias de base. 

Isto pode ser um fator de indicação que os atletas das categorias de base, principalmente do 

Sub-17 ainda não estão preparados fisicamente em relação a capacidade motora de força ao 

comparar com os profissionais. Podendo ser um indicador que não se deve colocar atletas de 

uma categoria Sub-17 a jogar em categorias do adulto, pois poderemos prejudicar este atleta 

em relação à força, sem subestimar a capacidade técnica ou tática deste jogador, porém a nível 

de força ele ainda não está preparado.  

 

 

 



6. CONCLUSÕES 

___________________________________________________________________________ 

158 

 

6.2. FORÇA EXPLOSIVA DOS SALTOS DOS ATLETAS NAS CATEGORIAS E 

POSIÇÕES TÁTICAS 

 

Em relação a força explosiva dos atletas de futebol, ao observar a força dinâmica de 

impulsão horizontal e vertical dos atletas, pode-se verificar que na categoria Sub-15 entre as 

posições táticas na impulsão horizontal não houve diferença estatística nos dois períodos 

analisados. Já na impulsão vertical no período preparatório houve uma diferença estatística, 

estando os atacantes, laterais e goleiros com valores superiores em relação às outras posições, 

porém, somente nesta fase, pois no período de competição os valores equilibraram-se. 

Abordando esta mesma variável de impulsão no Sub-17 em ambos os períodos a 

impulsão horizontal e vertical ficaram equilibradas entre as posições táticas nesta categoria. 

No profissional houve diferença estatística somente no período competitivo na impulsão 

horizontal, nas demais não ocorreu. Destacando que os Laterais, Meias e Goleiros 

salientaram-se nos valores, mas, nada que pudesse identificar diferença. 

Ao analisar as impulsões dos atletas entre as três categorias pode-se afirmar que na 

impulsão horizontal os Sub-17 e Profissionais estão com médias muito próximas e houve 

diferença estatística entre as três categorias no período preparatório. Na impulsão vertical as 

maiores médias foram do Sub-17 e Sub-15 resultando entre as três categorias uma grande 

diferença estatística. Fato este curioso, pois os profissionais já estão em plena capacidade 

motora e deveriam estar com valores superiores, porém no início da temporada o destreino de 

alguns atletas é muito rápido para esta categoria adulta o que não acontece com as categorias 

menores, pois o fator idade e maturação estão em constante desenvolvimento e a queda de 

força é menor comparado com o Profissional. 

No período competitivo houve grande diferença estatística entre as categorias em 

ambas as impulsões, sendo que na horizontal os Profissionais apresentaram média superior e 

na vertical os Sub-17 e Profissionais praticamente igualaram seus valores. Isto indica que no 

período competitivo os atletas do Sub-17 estão muito próximo do Profissional e as vezes 

ultrapassam as médias de potência de salto. Portanto, estão aptos a desempenhar atividades 

que necessitam da mesma capacidade motora em relação aos profissionais. Observou-se 

também que os profissionais melhoraram suas potências de salto neste período de competição, 

reforçando mais uma vez que a qualidade da preparação física pode ser fator determinante em 

uma categoria como dos profissionais. 
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Em relação aos goleiros entre as três categorias deste estudo na impulsão horizontal 

não houve diferença em ambos os períodos, já na impulsão vertical no período competitivo 

houve diferença destacando-se os goleiros do Sub-17, demonstrando serem mais potentes em 

saltos em relação as outras categorias. 

Nos zagueiros entre as três categorias, ocorreu o mesmo comportamento que os 

goleiros sendo que os atletas zagueiros Sub-17 foram superiores na impulsão vertical no 

período competitivo, nas demais avaliações equilibraram-se. Os laterais entre as categorias 

não tiveram diferenças significativas. Os volantes tiveram diferenças na impulsão horizontal 

em relação às três categorias, ocorrendo maior força de impulsão nos volantes do Sub-17. Os 

meias tiveram valores superiores no Sub-17 na impulsão horizontal e vertical no período 

preparatório, já os meias do profissional diferenciaram-se no período competitivo ocorrendo 

diferença estatística. Os atacantes novamente os Sub-17 destacaram na impulsão horizontal no 

período competitivo.  

Portanto na observação geral percebeu-se que os atletas das posições táticas do Sub-17 

na sua grande maioria possuem maior força de impulsão tanto horizontal quanto vertical em 

relação às outras categorias na maioria dos períodos analisados nesta investigação, ocorrendo 

algo inesperado, pois esperava-se que os atletas da categoria dos profissionais tivessem 

maiores resultados em relação a potência de salto, devido serem mais velhos, teoricamente 

mais forte e preparados, porém não foi constatado isto, neste estudo. 

 

6.3 FORÇA DE PREENSÃO PALMAR, TRAÇÃO LOMBAR E LEVANTAMENTO 

DE PERNAS 

 

Em relação à Força de Preensão Palmar ao analisar entre as três categorias observou-

se que as forças D e ND estão muito próximas, porém ao comparar entre cada categoria houve 

diferença estatística, pois os valores do Sub-15 foram muito inferiores aos do Sub-17 e 

Profissional que são muito próximos. Percebendo a grande disparidade de força de preensão 

palmar na categoria de menor idade deste estudo ocorrendo em ambos os períodos de 

avaliação. 

Observando somente a categoria Sub-15 entre os períodos preparatório e competitivo 

não houve diferença na PPD e PPND, o mesmo ocorreu ao comparar as posições táticas nesta 

categoria. Na categoria Sub-17 entre os períodos de treinamento não houve diferença, já nas 

posições táticas os goleiros e laterais destacaram com maior força de preensão dominante. 
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Nos profissionais entre os períodos avaliados não ocorreu diferença e também entre as 

posições táticas não houve diferença estatística. Portanto, ao observar o quadro de PP não 

houve diferença entre as posições, fato este que os goleiros devido a utilizarem mais a 

preensão palmar que as outras posições deveriam estar com valores superiores em ambos os 

lados. 

Ao comparar a força de PP dos goleiros e meias entre as categorias não houve 

diferença estatística, já nos zagueiros e laterais houve diferença em ambos os lados se 

destacando a categoria do Sub-17. Nos volantes na PPD houve diferença na categoria Sub-17. 

Nos atacantes houve diferença em ambos os lados, porém os Profissionais tiveram valores 

superiores destacando-se entre as categorias. 

Tratando-se do Levantamento de Pernas e Tração Lombar ao verificar estas forças 

pode-se afirmar nesta investigação que no período preparatório da temporada de cada 

categoria não houve diferença de força no Levantamento de Pernas e Tração Lombar, já no 

período competitivo houve grande diferença nas duas avaliações destacando a categoria dos 

profissionais com valores superiores no LP e TL. 

Em relação aos períodos de treinamento na categoria Sub-15 houve diferença 

estatística entre eles, ocorrendo uma diminuição das forças tanto no Levantamento de Pernas 

quanto na Tração Lombar, fato este inesperado, pois geralmente no período de competição os 

atletas deveriam estar mais fortes em relação ao início da temporada, entretanto, nestas 

variáveis não ocorreu o esperado para esta categoria. Analisando as posições táticas no Sub-

15 não houve diferença estatística na TL em ambos os períodos, porém no LP no período 

preparatório houve diferença sendo que os goleiros se destacaram com maior média de força e 

no período competitivo a grande maioria diminuiu esta força analisada, possivelmente em 

virtude do que foi mencionado e a não continuidade de treinamento físico adequado até este 

período pode ter sido um fator determinante nesta redução de força.  

Na categoria Sub-17 não houve diferença estatística entre os períodos analisados e 

entre as posições táticas verificadas, comprovando que na tração lombar e levantamento de 

pernas os atletas desta categoria estão bem equilibrados não havendo distinção significativa 

de forças entre as posições e entre os períodos de treinamento. 

Nos profissionais do futebol entre período preparatório e competitivo houve evolução 

nas forças de Tração Lombar e Levantamento de Pernas, mas não diferença estatística, já nas 

divisões por posições táticas houve diferença no período competitivo no Levantamento de 
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Pernas onde os goleiros e atacantes tiveram maiores médias de força em relação ás outras 

posições. 

Ao analisar por posições táticas entre as três categorias estudadas, os goleiros não 

tiveram diferenças significativas na tração lombar e levantamento de pernas em ambos os 

períodos. Os zagueiros somente na tração lombar no período preparatório que obteve 

diferença, sendo os zagueiros do Sub-17 com maior destaque de força. Os laterais tiveram 

diferenças significativas somente no período competitivo em ambos os testes de LP e TL, 

destacando força para os laterais do profissional. Os volantes obteram diferenças 

significativas nos dois testes e ambos os períodos, destacando-se na força os profissionais. Os 

meias sobressaíram somente no período competitivo no LP na categoria Sub-17. Os atacantes 

também destacaram somente no período competitivo, porém no LP e TL na categoria 

Profissional. 

Portanto, observando no geral em relação a Tração Lombar e Levantamento de Pernas 

por posição tática houve diferença nas posições dos zagueiros e meias no Sub-17 e nos 

Profissionais foram as posições lateral, volante e atacantes. Os goleiros não tiveram 

diferenças significativas entre as três categorias. Pode-se perceber que estas avaliações de 

Tração Lombar e Levantamento de Pernas, talvez não sejam bons marcadores para avaliar 

força em atletas de futebol, pois são movimentos que diferenciam do seu ambiente em 

situações de treinamento e até mesmo de competição em situações reais de jogo. 

 

 

6.4 PERIMETRIA DE COXA E PERNA DOS ATLETAS NAS CATEGORIAS E 

POSIÇÕES TÁTICAS 

 

Considerando as perimetrias de coxa e perna neste estudo nos atletas foi verificado 

lado dominante (LD) e não dominante (LND). Na comparação destas medidas entre as 

categorias envolvidas, os Profissionais na perimetria de coxa no período preparatório em 

ambos os lados tiveram valores superiores e na perimetria de perna em ambos os lados 

também foram os profissionais, sendo que houve diferença estatística tanto na coxa quanto na 

perna em ambos os lados nos dois períodos avaliados. Já no período competitivo os 

profissionais atingiram valores de perimetria superiores em ambos os lados e ambas 

perimetrias (coxa e perna), constatando mais uma vez que a resposta de força em relação ao 
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treinamento na categoria Profissional foi mais eficiente por meio da preparação física que por 

serem profissionais são mais exigidos e orientados para melhorar seu desempenho. 

Analisando a categoria Sub-15 em relação à dominância nas perimetrias não se 

observou nenhuma diferença, sendo os valores do LD e LND muito próximos em ambos os 

períodos de treinamento. De acordo com as posições táticas constatou-se que houve diferença 

estatística na coxa de ambos os lados no período preparatório destacando-se os goleiros com 

maior perimetria e no período competitivo os laterais na perna no lado dominante obteve 

maior perimetria. Portanto, em relação a perimetria entre os atletas de acordo com as posições 

táticas não foi demonstrado uma diferença significativa no período competitivo que pudesse 

ser destacada. 

Na categoria Sub-17 não houve nenhuma diferença estatística ao comparar período 

preparatório para competitivo e também lado dominante e não dominante, pois a variação 

entre esses períodos foi muito baixa, portanto valores muito próximos. Conforme as posições 

táticas desta categoria podem-se perceber que somente na variável perna lado não dominante 

no período preparatório houve diferença estatística significativa, destacando-se os Zagueiros e 

Volantes e no período competitivo na perna lado dominante com estas mesmas posições 

táticas. Pode-se concluir que a perimetria nesta categoria entre as posições táticas são muito 

semelhantes e que não há um destaque diferenciado entre elas. 

A perimetria na categoria Profissional houve uma diferença que não ocorreu nas 

categorias de base, pois verificou-se uma grande variação percentual entre período 

preparatório para o competitivo em relação a perimetria medial de coxa, resultando uma 

grande diferença estatística. Fato este que aumenta a confirmação que no período competitivo 

os profissionais respondem mais eficientemente ao treinamento desportivo, aumentando sua 

força a nível de perimetria verificada. 

Ao observar os profissionais conforme as posições táticas não se constataram 

nenhuma diferença estatística significativa entre as seis posições analisadas, comprovando 

que em relação a perimetria de coxa e perna os atletas profissionais estão bem equilibrados 

em relação a dominante e não dominante e não houve diferença entre posições. 

Ao analisar por posições táticas entre as três categorias, nos goleiros em relação a 

perimetria de coxa pode-se constatar algo muito diferente ao esperado, pois no período 

preparatório os goleiros do Sub-15 obteram diferenças significativas de perimetrias de coxa 

em ambos os lados comparando com as outras categorias. Porém, no período competitivo os 
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goleiros do profissional tiveram valores significativos e superiores, demonstrando mais uma 

vez a eficiência as respostas do treinamento a nível profissional.  

Os zagueiros entre as categorias no período preparatório em relação a coxa em ambos 

os lados os zagueiros do Sub-17 destacaram-se com perimetrias superiores, já na perna de 

ambos os lados os profissionais, sendo que todos ocorreram diferenças significativas. No 

período competitivo, somente a perimetria de coxa novamente nos zagueiros do profissional 

que foram superiores. 

Nos laterais não houve diferença de perimetria de coxa e perna em ambos os lados 

entre as três categorias analisadas nos dois períodos do treinamento. Porém, os volantes no 

período preparatório na perimetria de coxa dominante os Volantes do Sub-17 destacaram-se 

entre as categorias e nas pernas os profissionais; já no período de competição os profissionais 

desta posição tática tiveram valores superiores em todas estas variáveis analisadas, 

demonstrando mais uma vez que os profissionais no período de competição responderam mais 

significativo ao treinamento de força que as outras categorias. 

Em relação aos meias entre as categorias nas perimetrias analisadas no período 

preparatório não houve nenhuma diferença. Já no período competitivo os meias do 

profissional destacaram em todas as perimetrias de coxa e perna de ambos os lados, sendo que 

na perna dominante e não dominante os meias do Sub-17 aproximaram-se muito destes 

valores do profissional. Os atacantes do Sub-17 e do Profissional no período preparatório 

destacam-se na perimetria de pernas em ambos os lados, já no período competitivo os 

atacantes do profissional destacaram-se com maior perimetria em ambos os lados tanto na 

coxa quanto na perna. 

 

6.5 CORRELAÇÕES ANALISADAS NESTE ESTUDO 

 

Em relação às correlações significativas deste estudo pode-se perceber que na tração 

lombar a maior correlação realizada foi com o levantamento de pernas em ambos os períodos 

de treinamento em todas as categorias analisadas e também nas forças de pico de torque no 

período de competição nas categorias Sub-15 e Sub-17. 

No levantamento de pernas houve boa correlação com os movimentos de extensão e 

flexão de joelho em relação ao pico de torque nas três categorias analisadas no período 

competitivo. 
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 Identificou-se também que a idade, massa corporal e estatura do sub-15 na maioria 

das variáveis correlacionadas sempre se destacou. 

Na variável Preensão Palmar Dominante a maior correlação foi com a PPND em todas 

as categorias e em ambos os períodos de treinamento. Observou-se que a categoria Sub-15 

correlacionou-se com a PPD em todas a variáveis (antropométricas, TL, LP, Impulsões, PT) 

com exceção das perimetrias. Já na correlação da PPND a que mais destacou-se foi com a TL, 

LP e I.V na categoria Sub-17. Portanto a PP correlacionou-se mais nas categorias de base e no 

Profissional não houve correlação significativa, o que indica que a Preensão Palmar pode ser 

um parâmetro de avaliação para as categorias de base e para os profissionais não demonstrou 

esta indicação. 

Na Impulsão Horizontal a maior correlação significativa foi com a Impulsão vertical 

nas categorias Sub-15 e Sub-17 em ambos os períodos de treinamento, fato este que nos 

profissionais não ocorreu. Correlacionou-se também com o pico de torque em quase todas as 

variáveis analisadas no Sub-15 somente no período competitivo. 

Na impulsão Vertical em relação às outras variáveis analisadas houve pequenas 

correlações, porém nada que pudesse desenhar um comportamento a não ser com a impulsão 

horizontal nas categorias de base Sub-15 e 17.  

Ao verificar as correlações significativas do PT na Extensão Dominante em 60°/s 

pode-se perceber uma correlação entre massa corporal e estatura em todas as categorias e em 

ambos os períodos avaliados destes atletas, sendo que a idade somente na categoria Sub-15. 

Na perimetria de coxa também houve uma correlação em todas as categorias e ambos os 

períodos, e na perimetria de perna somente nas categorias Sub-17 e Profissional.  Este Pico de 

Torque na Extensão D. 60°/s correlacionou-se também com a Tração Lombar nas categorias 

de base no período competitivo e o Levantamento de Pernas em todas as categorias neste 

mesmo período. 

No PT na Extensão ND em 60°/s em correlação com as outras variáveis do estudo, 

observou-se que a Massa Corporal e Estatura em ambos os períodos e em todas as categorias 

houve correlação e diferença estatística significativa, o mesmo ocorrendo com a perimetria de 

coxa em ambos os lados dominante e não dominante. Na perimetria de perna no período 

preparatório houve correlação no Sub-17 e Profissional e no período competitivo no Sub-15 e 

Sub-17. Este PT analisado na extensão ND correlacionou-se também com a TL e o LP no 

período competitivo no Sub-15 e Sub-17. 



6. CONCLUSÕES 

___________________________________________________________________________ 

165 

 

Portanto podemos concluir em relação às correlações com PT na extensão em 60°/s 

que foram sempre destacadas com a massa corporal e estatura dos atletas, a perimetria de 

coxa e TL e LP. O que demonstra que o peso e estatura dos atletas influencia na força destas 

variáveis. 

No movimento de Flexão o PT Dominante em 60°/s houve correlação e diferença 

significativa na Massa Corporal e Estatura em todas as categorias e em ambos os períodos 

analisados, ocorrendo o mesmo comportamento na perimetria de coxa em ambos os lados. Já 

na perimetria de perna no Sub-17 e Profissional em ambos os períodos. Este PT na flexão 

dominante em 60°/s em relação à TL somente no período competitivo houve correlação e 

diferença significativa no Sub-15 e 17 e o LP neste mesmo período no Sub-15 e Profissional. 

O PT no Flexor Não Dominante em 60°/s a correlação foi com Massa Corporal e 

Estatura no período preparatório para todas as categorias e no período competitivo no Sub-15 

e Profissional. Nas perimetrias de coxa houve mais correlação no Sub-17 no período 

preparatório e no profissional no período competitivo. Este PT Flexor ND 60°/s 

correlacionou-se com o LP na categoria Sub-15 e 17 no período competitivo e na TL neste 

mesmo período, mas somente no Sub-15. 

Ao observar os valores do PT tanto na extensão quanto na flexão houve correlação 

significativa com a impulsão horizontal no período competitivo na categoria Sub-15. E 

percebeu-se também que este comportamento de correlação com a massa corporal e estatura 

dos atletas foi em ambos os períodos de treinamento em todas as categorias. 

Em decorrência da velocidade angular de 300°/s o PT na extensão dominante em 

relação a correlação com as outras variáveis houve com a massa corporal, estatura e na 

perimetria de Coxa D e ND em todas as categorias e em ambos os períodos avaliados.  Na 

idade somente houve correlação no Sub-15 em ambos os períodos e na Perimetria de Perna D 

e ND nas categorias Sub-17 e Profissional no período preparatório. A categoria Sub-15 

correlacionou-se com este PT em extensão D em 300°/s no período competitivo com PPD, 

TL, LP e IH. Sendo que no LP a correlação foi em todas as categorias neste período pós-teste. 

Na correlação do PT na extensão ND em 300°/s com a Massa Corporal e Estatura 

ocorreu em todas as categorias no período preparatório na grande maioria do competitivo, 

com a idade ocorreu novamente no Sub-15 em ambos os períodos e no profissional no 

período preparatório. Em relação a perimetria de coxa D e ND ocorreu em todas as categorias 

no período preparatório e no Sub-15 do competitivo. A perimetria de perna D e ND ocorreu 
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no Sub-17 e profissional no período preparatório. Na categoria Sub 15 no período competitivo 

houve correlações na PPD, TL, LP e IH. O Sub-17 neste mesmo período ocorreu na TL e LP. 

Portanto, o PT na extensão em 300°/s correlacionou-se novamente com a Massa 

Corporal e Estatura nos atletas das três categorias e também com a perimetria de coxa. 

Na flexão dominante em 300°/s houve correlação com Massa Corporal e Estatura em 

todas as categorias no período preparatório e no Sub-15 e Profissional no período 

competitivo. Na idade novamente no Sub-15 em ambos os períodos e no Sub-17 no 

competitivo. Na perimetria de coxa D e ND somente no período preparatório no Sub-15 e 17, 

além do sub-17 ter correlação na perimetria de perna D e ND neste mesmo período. No 

levantamento de pernas (LP) houve correlação no período competitivo em todas as categorias. 

A TL houve no Sub-15 no período competitivo. No período preparatório somente a categoria 

profissional ocorreu correlação deste PT flexão D com TL e LP. 

Na Flexão ND em 300°/s em relação as variáveis antropométricas ocorreram 

correlação na Massa Corporal em todas as categorias no período preparatório, e a estatura 

neste mesmo período para os Sub-15 e 17. No período competitivo houve correlação na Idade, 

Massa Corporal e Estatura para as categorias Sub-15 e 17. Em relação à perimetria de Coxa D 

e ND houve correlação nas categorias Sub-15 e 17 em ambos os períodos e o Sub-17 na 

perimetria de Perna D e ND no período preparatório. Na TL e LP houve correlação no período 

preparatório somente no profissional, porém, no período competitivo houve correlação em 

todas as categorias analisadas. 

Pode-se verificar que a correlação na flexão em 300°/s tanto dominante quanto não 

dominante também manteve o perfil de correlacionar com a massa corporal e estatura dos 

atletas e alguns momentos com a TL e LP. 

Ao observar os movimentos do joelho em relação à extensão com flexão na variável 

Pico de Torque entre as categorias percebeu-se uma grande correlação e diferença estatística 

significativa em todas as categorias e na maioria dos movimentos realizados D e ND em 

ambas velocidades angulares e ambos períodos avaliados. Ao comparar as velocidades 

angulares de 60°/s com 300°/s entre as categorias e movimentos realizados também se 

observou uma grande correlação e diferença significativa entre as velocidades na sua grande 

maioria dos movimentos e lados D e ND.  

Portanto, neste estudo comprovou que existe uma forte correlação entre movimentos 

executados no isocinético na extensão com flexão de joelho nestas duas velocidades angulares 

analisadas de 60°/s e 300°/s. 
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Conclui-se que estas velocidades são bons parâmetros para avaliar atletas de futebol 

nos movimentos de flexão e extensão de joelho em relação ao PT, fornecendo valores 

importantes para analisar o equilíbrio muscular nos períodos de treinamento como 

preparatório e competitivo, sendo necessário a constante avaliação destas variáveis de força 

para controle e manutenção adequada dos atletas de acordo com as categorias no futebol. 

Em relação às posições táticas acredita-se que não houve grandes diferenças de forças 

nas categorias analisadas e entre elas, destacando a força nos goleiros e zagueiros na sua 

grande maioria analisada, porém em poucas variáveis foi estatisticamente comprovada. 

Pode-se afirmar que os atletas de futebol devem passar progressivamente pelas suas 

categorias de acordo com as idades estabelecidas e não devem pular etapas indo direto ao 

profissional, pois o fator força é uma capacidade motora muito valorizada atualmente e talvez 

isto possa prejudicar o atleta que venha a ultrapassar esta etapa, talvez reduzindo a vida útil no 

futebol deste atleta. 

Concluiu-se também que os atletas profissionais em nível de impulsão horizontal e 

vertical estão muito abaixo do esperado, pois as melhores médias foram dos Sub-17. Também 

pode-se afirmar neste estudo que a massa corporal e a estatura estão correlacionadas com o 

fator força no Pico de torque. 

Com os resultados observados durante as avaliações foi apresentado a comissão 

técnica de cada categoria um relatório individual por atleta indicando o percentual de força 

que poderiam treinar para equilibrar sua força em relação a extensão e flexão de joelho, foi 

comunicado ao preparador físico de cada categoria para equilibrar estas forças por meio de 

reforço muscular na academia de musculação do clube. O fator de lesões musculares 

comentado pela comissão técnica das equipes diminuiu muito após as recomendações dos 

desequilíbrios existentes nos atletas e corrigidos durante o treinamento, porém, isto não foi 

foco da pesquisa, mas que poderá ser uma sugestão para futuros estudos. 

Sugere-se também que tenha uma intervenção direcionada na preparação física para 

ganho de força, pois neste estudo não foi possível devido ao clube não liberar esta atividade 

que seria direcionada e acompanhada para tal, pois a preparação física ficou a cargo do 

profissional do clube conforme a categoria. 

Recomenda-se que mais estudos sejam efetuados com esse mesmo enfoque, a fim de 

verificar a longo prazo, as características de forças entre as diferentes categorias e posições 

táticas no futebol, viabilizando um maior número de equipes de diversos países para 

confrontar os resultados.  
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APÊNDICE I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 (TCLE) - (Atletas Maiores de Idade) 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Força em jogadores de 

futebol profissional e categorias de base de acordo com as posições táticas” de 

responsabilidade do pesquisador Cleiton Chiamonti Bona. 

O objetivo desta pesquisa é verificar a preensão palmar, a força de tração lombar e 

levantamento de pernas, a circunferência dos membros inferiores (coxa e perna), o pico de 

torque dos joelhos, a potência de membros inferiores por meio de impulsão vertical e 

horizontal dos jogadores de futebol nas categorias: profissional, sub-17 e sub-15. As 

avaliações serão realizadas no período preparatório da temporada e depois novamente no 

período de competição. 

Sua participação nesta pesquisa será no laboratório de biomecânica da UPF na 

Faculdade de Educação Física e Fisioterapia em um encontro pré-agendado para fazer a 

avaliação de peso, estatura, comprimento e circunferência da coxa e perna. 

 Depois será realizado a avaliação de preensão palmar, será feito três tentativas em 

cada mão com intervalo de 30 segundos. Você deverá apertar (preensão) o aparelho o máximo 

que puder. 

 Na avaliação de força tração lombar e levantamento de pernas, você deverá também 

fazer três tentativas máximas para cada posição e será computado o maior valor realizado. 

Todas as avaliações serão orientadas pelo pesquisador e avaliadores para a correta execução. 

Em um outro momento será avaliado a potência de membros inferiores por meio do teste de 

impulsão vertical e horizontal, onde irão realizar três tentativas em cada teste. Será anotada a 

distância máxima em cm nos dois testes durante suas tentativas.  

Você poderá sentir um pouco de cansaço durante os testes, porém são movimentos 

breves que conseguem recuperar energia em pouco tempo. No aparelho isocinético irá realizar 

flexão e extensão do joelho o máximo que puder em duas velocidades, sendo na primeira série 

5 repetições e na segunda 20 repetições. Se for identificado algum sinal de desconforto 

psicológico da sua participação na pesquisa, será orientado e indicado para os profissionais 

especializados na área. Após a avaliação será entregue ao preparador físico da equipe os 

resultados apresentados. 

Ao participar da pesquisa você terá os seguintes benefícios: a) o quanto você tem de 

força no membro inferior, preensão de mãos e tração lombar; b) a comparação de força do 

Lado dominante (LD) e Lado não dominante (LND); c) ter conhecimento se a sua 

musculatura está equilibrada d) saber qual é a distância que salta no sentido vertical e 

horizontal. e) Saber se você está com algum déficit muscular a ser trabalhado.     

Você terá garantia de receber esclarecimento sobre qualquer dúvida relacionada à 

pesquisa e poderá ter acesso aos seus dados em qualquer etapa do estudo. Sua participação 

nesta pesquisa não é obrigatória e você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento. Não haverá custo para fazer as avaliações nos aparelhos e também não 

receberá pagamento pela sua participação. Os resultados da pesquisa serão divulgados por 

meio de artigos científicos, palestras no clube e congressos referentes à área, mas você terá a 

garantia do sigilo e da confidencialidade dos dados. 

Caso tenha dúvida sobre o comportamento do pesquisador ou sobre as mudanças 

ocorridas na pesquisa que não constam no TCLE, e caso se considerar prejudicado na sua 

dignidade e autonomia, você pode entrar em contato com o pesquisador Cleiton Chiamonti 
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Bona do telefone (54)9979-4761, com o Curso de Educação Física da UPF (54)3316-8380 ou 

também pode consultar o Comitê de Ética em Pesquisa da UPF, pelo telefone (54)3316 8370. 

 

Dessa forma, se você concorda em participar da pesquisa como consta nas explicações 

e orientações acima, coloque seu nome no local indicado abaixo. 

 

Desde já agradeço a sua colaboração e solicito a sua assinatura de autorização neste 

termo, que será também assinado por mim como pesquisador responsável em duas vias sendo 

que uma ficará com você e a outra com o pesquisador. 

 

Passo Fundo, ____de________2013.   

 

Nome do Atleta participante: _______________________________________ 

 

Assinatura:_________________________ 

 

Nome do pesquisador: Cleiton Chiamonti Bona 

Assinatura: _________________________ 
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APÊNDICE II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 (TCLE) - (Atletas Menores de Idade) 

 

Seu filho ou dependente está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada 

“Força em jogadores de futebol profissional e categorias de base de acordo com as posições 

táticas” de responsabilidade do pesquisador Cleiton Chiamonti Bona. 

O objetivo desta pesquisa é verificar a preensão palmar, a força de tração lombar e 

levantamento de pernas, o comprimento e circunferência dos membros inferiores (coxa e 

perna), o pico de torque dos joelhos, a potência de membros inferiores por meio de impulsão 

vertical e horizontal dos jogadores de futebol nas categorias: profissional, sub-17 e sub-15. As 

avaliações serão realizadas no período preparatório da temporada e depois novamente no 

período de competição. 

Os procedimentos das avaliações serão organizados em dois momentos no Laboratório 

de Biomecânica, sendo no 1º momento (entrega do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido) após leitura do TCLE e assinado será verificado: Massa Corporal, Estatura, 

Perimetria de Coxa e Perna, Preensão Palmar, Tração Lombar, Levantamento de Pernas e 

Pico de Toque no isocinético) e no 2º momento (Avaliação envolvendo a potência dos 

membros inferiores de impulsão vertical e horizontal em outro dia previamente agendado no 

laboratório). 

No primeiro momento será realizada a avaliação de preensão palmar, será feito três 

tentativas em cada mão com intervalo de 30 segundos. Você deverá apertar (preensão) o 

aparelho o máximo que puder. Na avaliação de força tração lombar e levantamento de pernas, 

você deverá também fazer três tentativas máximas para cada posição e será computado o 

maior valor realizado. Todas as avaliações serão orientadas pelo pesquisador e avaliadores 

para a correta execução. Em um outro momento será avaliado a potência de membros 

inferiores por meio do teste de impulsão vertical e horizontal, onde irão realizar três tentativas 

em cada teste. Será anotada a distância máxima em cm nos dois testes durante suas tentativas. 

O seu filho ou dependente poderá sentir um pouco de cansaço durante os testes, porém 

são movimentos breves que conseguem recuperar energia em pouco tempo. No aparelho 

isocinético irá realizar flexão e extensão do joelho o máximo que puder em duas velocidades, 

sendo na primeira série 5 repetições e na segunda 20 repetições. Se for identificado algum 

sinal de desconforto psicológico da sua participação na pesquisa, será orientado e indicado 

para os profissionais especializados na área. Após a avaliação será entregue ao preparador 

físico da equipe os resultados apresentados.  

No segundo momento em outro dia agendado com a comissão da equipe, será avaliado 

a impulsão horizontal e vertical no mesmo local de avaliação, serão três tentativas cada 

avaliação e computada o melhor resultado, sendo que a avaliação vertical foi adotada o 

equipamento Jump System Pró e para o salto horizontal uma treina no chão com distância 

para analisar o salto. 

Ao participar da pesquisa seu filho terá os seguintes benefícios: a) o quanto você tem 

de força no membro inferior, preensão de mãos e tração lombar; b) a comparação de força do 

Lado dominante (LD) e Lado não dominante (LND); c) ter conhecimento se a sua 

musculatura está equilibrada d) saber qual é a distância que salta no sentido vertical e 

horizontal. e) Saber se você está com algum déficit muscular a ser trabalhado.     

Você e seu filho terá garantia de receber esclarecimento sobre qualquer dúvida 

relacionada à pesquisa e poderá ter acesso aos dados do seu filho ou dependente em qualquer 

etapa do estudo. A participação dele nesta pesquisa não é obrigatória e ele poderá desistir a 
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qualquer momento, retirando seu consentimento. Não haverá custo para fazer as avaliações 

nos aparelhos e também não receberá pagamento pela participação. Os resultados da pesquisa 

serão divulgados por meio de artigos científicos, palestras no clube e congressos referentes à 

área, mas você terá a garantia do sigilo e da confidencialidade dos dados. 

Caso tenha dúvida sobre o comportamento do pesquisador ou sobre as mudanças 

ocorridas na pesquisa que não constam no TCLE, e caso se considerar prejudicado na sua 

dignidade e autonomia, você pode entrar em contato com o pesquisador Cleiton Chiamonti 

Bona do telefone (54)9979-4761, com o Curso de Educação Física da UPF (54)3316-8380 ou 

também pode consultar o Comitê de Ética em Pesquisa da UPF, pelo telefone (54)3316-8370. 

 

Dessa forma, se você concorda que seu filho ou dependente participe da pesquisa 

como consta nas explicações e orientações acima, coloque seu nome e de seu dependente no 

local indicado abaixo. 

Desde já agradeço a sua colaboração e de seu filho e solicito a sua assinatura de 

autorização neste termo, que será também assinado por mim como pesquisador responsável 

em duas vias sendo que uma ficará com você e a outra com o pesquisador. 

 

Passo Fundo, ____de________2013.   

 

 

Nome do Atleta (Dependente): ___________________________________ 

 

Nome do Responsável pelo Atleta:________________________________ 

 

Assinatura Responsável:_____________________________ 

 

Nome do pesquisador: Cleiton Chiamonti Bona 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


