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RESUMO

O futebol vem conquistando milhões de praticantes a cada ano em diversos continentes, por ser um esporte simples de ser praticado e 
economicamente acessível a todos. Os principais objetivos de uma avaliação da aptidão física é quantificar variáveis que serão influenciadas pela 
pratica da modalidade e acompanhar modificações orgânicas provocadas pelo treinamento sistêmico através de medições periódicas das 
variáveis fisiológicas. O conhecimento prévio do atleta e de fundamental importância para que seja identificado qualquer contraindicação e 
realização dos testes. O objetivo do presente estudo foi obter os valores do Índice de Massa Corporal (IMC), Relação Cintura Quadril (RCQ), e 
Percentual de Gordura (%G) de jogadores de futebol amador divididos em cinco posições sendo goleiro, zagueiro, lateral, meio-campo e atacante. 
Participaram deste estudo, 40 jogadores de futebol do sexo masculino de um clube de futebol situado na zona norte do estado do Rio de Janeiro 
pertencentes à categoria de juniores (sub 20), com média de idade entre 18 e 16 ±1,73 anos. Como instrumento de coleta de dados foram 
utilizados uma trena metálica da marca SANNY, para dobras cutâneas, um compasso cientifico da marca CESCORF com precisão de 0,1 mm, para 
a massa corporal uma balança mecânica FILIZOLA com precisão de 0,1 kg, para a estatura um estadiômetro cientifico da marca SANNY com 
precisão de 0,1 cm, o cálculo do IMC foi feito com a fórmula de QUETELET, o RCQ calculado pela divisão da circunferência de cintura pela 
circunferência do quadril e a % de gordura calculada com o protocolo de POLLOCK e WILMORE (1993). Após a aplicação da avaliação 
antropométrica, foi identificado o perfil do grupo de jogadores e separado cada um em sua posição de jogo e dividindo as médias encontradas 
destes valores em três eixos sendo: IMC, RCQ e %G. As análises dos dados obtidos através dos testes realizados foram interpretadas mediante 
estatística descritiva com interpretação dos resultados em valores percentuais, médias e desvios padrões. De acordo com os dados obtidos, as 
médias dos resultados foram para atacantes 8,70 %G, 24,90 IMC, 0,84 RCQ, para os goleiros 5,12%G, 22,60 IMC, 0,80 RCQ. Para laterais os 
resultados foram 7,12 %G, 23,42 IMC, 0,85 RCQ. No caso dos jogadores de meio campo os percentuais obtidos foram 9,26 %G, 25,62 IMC, 0,82 
RCQ. Já os zagueiros 8,33%G, 24,55 IMC, 0,84 RCQ. Os jogadores do meio campo possuíram um maior índice de IMC e %G. Aparentemente, por 
serem atletas responsáveis pela ligação da defesa para o ataque, durante uma partida sendo necessária uma maior atividade aeróbica devido sua 
permanente solicitação, logo necessitando de um maior %G como fonte energética. Mesmo com maiores índices, o RCQ dos meios de campo foi 
menor que o dos atacantes, sendo caracterizado menor risco de doenças coronarianas.
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