
XXX Congresso de Iniciação Científica da Unicamp - 2022
1

INTRODUÇÃO

O atletismo é uma modalidade que cada vez mais tem sido estudada a respeito

de elementos relativos à variáveis que estão relacionadas a performance de seus

praticantes, e que através da sistematização de elementos relativos à investigação de

variáveis podem responder ao controle e busca da melhora na performance dos atletas.

Autores como Harre (1982) e Weineck (2000) sugerem que o desempenho tem

influência direta a partir da melhora no conjunto de capacidades físicas, como

velocidade, força muscular, resistência e flexibilidade, e não atrelado à melhora de uma

capacidade, individualmente. A força rápida (potência) é caracterizada pela grande

quantidade de força aplicada, no menor tempo possível. Existem relações entre o

desempenho do salto vertical com as manifestações de força (YOUNG, WILSON,

BYRNE, 1999; CICCARONE, MARTELLI, FONTANI, 2000; FERNANDES, et al 2003) -

dessa forma, a relação entre força e desempenho de velocidade de deslocamento foram

COMPOSIÇÃO CORPORAL, POTÊNCIA NEUROMUSCULAR E 

PERFORMANCE EM ATLETAS DE ATLETISMO

Palavras-chave: atletismo, performance, análise estatística 

Maria Luísa Seragi Virgílio, Faculdade de Ciências Aplicadas - UNICAMP

Orientador Evandro Lázari, Faculdade de Ciências Aplicadas - UNICAMP

significativos e fortes (YOUNG; MCLEAN; ARDAGNA, 1995; NUNES, 2004).

A velocidade é determinada como “a medida de quanto um atleta pode se

deslocar em determinada distância, no menor tempo possível” (DINTIMAN et. al. 1999).

É uma capacidade que, de acordo com Zakharov, Gomes (2003), pode ser melhorada

não apenas pela rapidez dos movimentos, mas também pela interveniência das demais

capacidades físicas como força, potência, resistência, flexibilidade e coordenação,

reforçando dessa forma a importância de realização de um acompanhamento das

variáveis de desempenho durante a temporada anual de treinamento, realizadas de

forma periódica com a intenção de acompanhar o progresso e as adaptações aos

estímulos ministrados aos atletas (LOPES, 2005).

Ainda existem inúmeras questões referentes ao contexto do treinamento

esportivo que permanecem sem respostas, logo há necessidade de investigações da

importância do acompanhamento do treinamento para o aperfeiçoamento e obtenção de

um ótimo desempenho em atletas de alto nível. Resolvendo essas questões, um

desenvolvimento físico mais efetivo e eficaz será possibilitado para atletas nas diversas

idades.

METODOLOGIA

Pesquisa de natureza descritiva com delineamento metodológico longitudinal. Os

dados estão apresentados em média ± desvio padrão, a normalidade dos dados foi

testada pelo teste de Shapiro-Wilk. Após a confirmação da não normalidade, o teste de

Spearman foi utilizado para investigar a correlação. Todos testes estatísticos foram

realizados utilizando o software STATISTICA (versão 7.0). O presente projeto foi

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual de
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Campinas (CEP - UNICAMP), sob número

51798015.8.0000.5404. Durante uma temporada de

competições, foram realizadas coletas em três

momentos, com um intervalo de 3 meses, com a

intenção de acompanhar o desempenho atlético de

praticantes de atletismo de ambos os sexos. Para a

avaliação das medidas antropométricas foram utilizadas

as sugestões descritas por Ross, Marfell-Jones (1991) e

por Lohman, Roche, Martorell (1988). As variáveis

mensuradas foram a massa corporal (kg), estatura (cm) e

dobras cutâneas (mm). Com relação às variáveis de

desempenho motor, foram realizados os testes de força,

potência, velocidade de 50m e resistência de velocidade

.

OBJETIVOS

Acompanhar o comportamento e as

performances em praticantes de atletismo, nas diversas

provas e categorias (faixas etárias) durante uma

temporada de treinamento e competição, acompanhando

também as variáveis associadas de velocidade, força,

potência, resistência, e a relação entre a melhora das

capacidades com a performance em competições.

A respeito dos dados antropométricos, foram

realizados cálculos para obtenção da composição

corporal através do Índice de Massa Corporal (IMC),

utilizado de forma mais comum para avaliação

antropométrica generalizada, e o Índice Ponderal, que

utiliza o dado de altura de forma cúbica, se aproximando

um pouco mais da realidade corporal.

Tabela 2. Índice de massa corporal (IMC) e índice ponderal (IP) de 

meninos e meninas nos meses de julho, novembro e março

Levando em conta que a idade média obtida para

os avaliados foi de 14,76 em julho, sendo 14,53 para as

meninas e 14,89 para os meninos; de 14,39 em

novembro, sendo 14,48 a idade média das meninas e

Meninas Meninos

Julho 71 110

Novembro 91 140

Março 70 103

Meninas Meninos

IMC IP IMC IP

Julho 21,80 11,98 21,23 11,54

Novembro 20,93 13,47 20,33 12,81

Março 20,88 13,29 20,40 12,44

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para análise dos dados obtidos nos três

momentos de avaliações, realizou-se inicialmente uma

tabulação para comparação inicial. A partir de tais dados,

em primeiro momento foi feita uma comparação do

público analisado, a partir da qual concluiu-se que o

número de avaliados foi de 181 no mês de julho/2021,

231 no mês de novembro/2021 e 173 em março/2022. A

porcentagem obtida foi de 39,22% para o sexo feminino

e 60,78% do sexo masculino no mês de julho, 39,39% do

sexo feminino e 60,61% masculino no mês de novembro,

e 40,46% feminino e 59,54% masculino avaliados no

mês de março (tabela 1) - o que mostra que há certo

equilíbrio entre o número de participantes dos sexos

masculino e feminino que são praticantes de atletismo.

Tabela 1. Número de avaliados em cada sexo nos meses de julho, 

novembro e março
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Olsson (2013) também, de forma a corroborar com o presente estudo, observaram que a

potência obtida no CMJ pode - e possui - relações com o desempenho obtido na corrida,

a respeito da velocidade.

Outros valores de coeficiente de correlação observados a partir dos resultados

obtidos no mês de julho diz respeito ao IMC, uma vez que foi obtido um coeficiente baixo

se correlacionando com todos os fatores preditores de desempenho.

Tabela 4. Valores de coeficiente de correlação de Spearman obtidos na amostra avaliada do mês de

novembro.

Para a amostra avaliada no mês de novembro, manteve-se o padrão observado

na avaliação anterior: alto coeficiente de correlação entre velocidade (50m) e saltos

verticais, tendo um valor de r igual a -0,84, assim como entre velocidade (50m) e saltos

com contramovimento (CMJ), no qual r = -0,85. Mesmo havendo uma redução em

comparação aos testes realizados no mês de julho, permanece um coeficiente

significativamente alto. O valor de correlação entre o IMC e os testes relacionados ao

desempenho atlético permanecem sem significância, enquanto as correlações obtidas

através do Índice Ponderal são relativamente maiores, porém ainda sem valores de
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dos meninos; e de 14,50 em março, com 14,09 para as meninas e 14,74 para os

meninos, foi possível observar que dentro dos padrões estabelecidos pela Organização

Mundial da Saúde, de forma geral os avaliados dentro do período se encontram na faixa

de peso adequado a partir da tabela de referência da OMS.

A partir dos dados obtidos, foi realizado também um levantamento que busca a

correlação entre os fatores analisados: índice de massa corporal, índice ponderal,

velocidade, força de membros inferiores, salto vertical e salto com contra movimento,

nos três momentos de avaliação, e buscando também avaliar se as características

observadas em determinado momento se mantiveram para os próximos.

Tabela 3. Valores de coeficiente de correlação de Spearman entre IMC, IP, 50m, força de membros

inferiores, salto vertical (SJ) e salto com contra movimento (CMJ) da amostra avaliada no mês de julho.

O principal coeficiente de correlação observado a partir dos testes realizados no

mês de julho foi o alto valor obtido entre os valores de velocidade (50m) e saltos

verticais (SJ) (r = -0,86) e saltos com contramovimento (CMJ) (r = -0,89) . Coelho et al.

(2011) e Henessy (2001) observaram, em seus estudos, a existência de uma forte

correlação entre o desempenho no CMJ e na velocidade nas corridas. Markstrom e

IMC IP 50m FORÇA

M INF

SJ CMJ

IMC 1

IP 0,77 1

50m -0,09 0,30 1

FORÇA M 

INF

-0,15 -0,17 -0,32 1

SJ 0,13 -0,25 -0,86 0,39 1

CMJ 0,11 -0,29 -0,89 0,40 0,95 1

IMC IP 50m FORÇA

M INF

SJ CMJ

IMC 1

IP 0,75 1

50m -0,14 0,28 1

FORÇA M 

INF

0,12 -0,29 -0,86 1

SJ 0,11 -0,32 -0,84 0,78 1

CMJ 0,12 -0,30 -0,86 0,79 0,97 1
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A respeito do IMC, Índice de Massa Corporal, em todos os momentos de análises

percebeu-se que, de forma geral, os avaliados encontram-se dentro dos padrões

estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, de acordo com a média de idade de

cada amostra obtida.

Através de testes de correlação de Spearman, foram obtidos, para todos os

meses de avalições, resultados de extrema importância. Em todos os três meses, o

valor de correlação de Spearman obteve uma correlação alta para velocidade de 50

metros e salto vertical (SJ), assim como para velocidade de 50 metros e salto com

contramovimento (CMJ), corroborando com o que é afirmado na literatura a respeito da

forte relação entre a potência gerada nos saltos e o desempenho na corrida de

velocidade.
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IMC IP 50m FORÇA

M INF

SJ CMJ

IMC 1

IP 0,81 1

50m -0,08 0,33 1

FORÇA M 

INF
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CMJ 0,10 -0,26 -0,90 0,61 0,97 1
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