
E-mail para contato: carlosmarceloklein@gmail.com IES: UNIFOA

Autor(es): Marcella Moutinho Gonçalves; José Cristiano Paes Leme da Silva; Carlos Marcelo de Oliveira Klein

Palavra(s) Chave(s): Rugby, futebol, potencia anaeróbica

Título: ANÁLISE COMPARATAIVA DA POTENCIA ANAERÓBICA ENTRE JOGADORES DE RUGBY SEVEN E JOGADORES DE FUTEBOL 
DA CATEGORIA SUB-20

Curso: Educação Física

Saúde

RESUMO

O Rugby Sevens tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos, sendo o mesmo disputado inclusive nos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro, tendo ainda como característica marcante no seu formato de disputa a exigência de uma rápida recuperação, os quais jogam em 
média 6 a 8 partidas em 2 dias. Este jogo se caracteriza por se realizar corridas repetitivas de alta intensidade e contato físico, o que requer de 
seus jogadores uma variedade de respostas fisiológicas, tais como velocidade, agilidade, força, potencia anaeróbica e capacidade aeróbica, sendo 
que, para cada posição, o nível de exigência corresponde às suas ações durante uma partida, tais características se assemelham ao nível de 
exigência de uma partida de futebol de campo. Sendo assim o objetivo de nosso estudo foi analisar de forma comparativa a potencia anaeróbica 
entre jogadores de Rugby Sevens da equipe de Volta Redonda e jogadores de futebol sub-20 da equipe do Barra Mansa FC. A amostra se 
constituiu de 7 jogadores (18 ± 2 anos) da equipe titular de Rugby Sevens de Volta Redonda, e de 10 jogadores (18± 1 anos) titulares, da equipe 
sub-20 do Barra Mansa FC, os mesmos foram avaliados através do Rast Test. Esta pesquisa foi submetida a Plataforma Brasil e devidamente 
aprovada, com o CAAE  65019817.8.0000.5237. A equipe do Volta Redonda Rugby Club apresentou Potencia Anaeróbica Média de 494,70 ± 74, 04 
W e a equipe do BMFC 602,92 ± 69,37 W, com índice de Fadiga de 45,17 ± 10,83 e de 37,07 ± 9,01 respectivamente. Os dados foram analisados 
por estatística descritiva, sendo utilizado o Test t de Student para amostras independentes, para análise da diferença entre grupos, a qual 
apresentou nível de significância de 0,008, com t = -3,081 o que demonstra existir diferença significativa entre os grupos, tendo o grupo de 
jogadores de futebol apresentado uma maior potencia anaeróbica. Tal resultado pode ser explicado por uma questão de tempo de prática do 
desporto, bem como também o período e /ou especificidade de treinamento.
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