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RESUMO 
 

Objetivou-se com este estudo analisar os marcadores genéticos, antropometria e 

qualidades físicas básicas nos diferentes estágios da maturação sexual em 

nadadores da Paraíba. Com caráter descritivo desenvolvimental de corte 

transversal, a amostra foi composta por 119 nadadores do gênero masculino 

subdivididos entre os estágios da maturação sexual, com idade variando de 7 a 17,9 

anos filiados a Federação local e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. 

Os testes realizados foram os seguintes: marcadores genéticos – dermatoglifia; 

antropometria - massa corporal, estatura, envergadura, percentual de gordura e 

somatotipia; qualidades físicas – os testes de velocidade (25 metros crawl), força 

(salto vertical para membros inferiores, arremesso de medicinebol de 2kg para 

membros superiores e abdominal), resistência (12 minutos para natação), agilidade 

(corrida de vai e vem), flexibilidade (sentar e alcançar) e coordenação (o índice de 

nado); potência do nado (produto da velocidade média em 25 metros com a massa 

corporal) e a auto-avaliação da maturação sexual acompanhada por pediatras. 

Utilizou-se para o tratamento estatístico o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, em 

seguida, para análise de comparações múltiplas, optou-se pelo teste de ANOVA- 

one way seguido do teste Post-Hoc de Scheffé. Os dados apresentam na 

dermatoglifia uma predisposição genética para velocidade (L>W) com um perfil 

somatotípico predominante meso-ectomórfico; quanto às qualidades físicas notou-se 

uma evolução dos resultados a cada estágio em decorrência das variáveis 

antropométricas, exceto nos testes de coordenação, não havendo diferença 

significativa entre os estágios. Concluiu-se que a natação paraibana é composta de 

um quantitativo significativo de velocistas de perfil somatotípico mesomorfia e com 

baixo percentual de gordura, possibilitando-nos recomendar que os treinamentos 

sejam personalizados conforme as características individuais dos atletas, e que as 

variáveis utilizadas sejam avaliadas e classificadas em outras regiões do país. Esta 

dissertação apresenta uma relação de interface multidisciplinar, tendo o seu 

conteúdo uma aplicação nos campos da Educação Física e da Medicina. 

Palavras-chave: aptidão física, saúde, natação. 

 

 

 



 

 

1- INTRODUÇÃO 

 
A natação, um dos esportes com o maior número de adeptos 

registrados no Brasil1, encontra-se em ascensão à medida que novos nomes se 

destacam em resultados nacionais e internacionais.  

Na Paraíba, a natação é uma das modalidades esportivas de 

grande destaque por seus resultados em campeonatos regionais e brasileiros, em 

que a ênfase maior volta-se para o recorde mundial de um desses paraibanos nos 

50 metros nado borboleta em piscina curta, bem como campeão mundial nos 100 

metros borboleta. 

As escolas, clubes e academias, grandes precursores do esporte 

competitivo com suas equipes esportivas e momentos pré-desportivos, durante as 

aulas de educação física estimulam situações que identificam destaques nos 

esportes e/ou atividades praticadas. A utilização de um conhecimento prévio 

direcionado às capacidades e tendências genéticas associadas às condições 

fenotípicas, oferecerá uma fundamentação mais detalhada direcionada ao sucesso 

esportivo do atleta2. 

A orientação e seleção esportiva é um tema de grande 

abordagem no campo esportivo nos dias atuais, pois depende de vários aspectos 

pedagógicos, psicológicos, nutricionais, fisiológicos, morfológicos, os quais 

corresponderão com o genótipo que representa o potencial genético individual pelas 

diversas características do indivíduo e o fenótipo manifestado pela influência do 

meio externo3. 

A manifestação esportiva detectada por meio da descoberta deve 

oferecer condições favoráveis para as capacidades do praticante contempladas com 

programas efetivos e vivências esportivas de acordo com as suas faixas etárias4. 

Os métodos de avaliação é um desses critérios dos programas 

esportivos, pois permitem aos profissionais ligados ao treinamento um 

acompanhamento mais aprofundado sobre seus atletas, sendo possível diagnosticar 

as características individuais. No Brasil, verificam-se estudos voltados ao perfil, 

comparação e correlação das características genéticas, antropométricas, qualidades 

físicas e maturacionais, do esporte escolar ao esporte de alto nível, bem como o 

acompanhamento do potencial genético entre as gerações4-13. 



 

 

Utilizando-se de testes voltados à Dermatoglifia2,4-8, Somatotipia 

de Heath-Carter9-12, qualidades físicas básicas2,7,11-17, nos estágios de maturação 

sexual 2,7,13,15, foram identificados os destaques da natação da Paraíba das 

categorias de Mirim I ao Júnior II (nascidos em 1986) no ano de 2005. Em 2006, 

foram realizados testes voltados à eficiência do nado crawl com as variáveis 

antropométricas e da maturação sexual. 

Compreender o desenvolvimento de jovens atletas é de grande 

necessidade, à medida que os métodos de treinamento e as condições do ambiente 

sejam nivelados conforme as características individuais do atleta, evitando a 

insuficiência ou demasia das cargas propostas, prejudiciais para a saúde como 

também para a existência de um possível talento16. Conhecer os efeitos das cargas 

de treinamento, o estágio pubertário em que se encontram, a composição corporal e 

as características genéticas 17, são requisitos que necessitam ser estudados para a 

prescrição do treinamento com crianças e adolescentes.  

Este estudo objetivou analisar os marcadores genéticos, 

somatotipia e as qualidades físicas básicas nos estágios maturacionais de 

nadadores paraibanos, sendo que o mesmo foi limitado a nadadores dos clubes da 

Paraíba por conhecermos a realidade desse Estado na modalidade, na condição de 

professor e técnico da maioria dos avaliados, diretor de arbitragem da Federação de 

Esportes Aquáticos da Paraíba (FEAP) e professor da disciplina de natação do 

Curso de Educação Física do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), o que 

facilitou este estudo praticamente realizado com a totalidade dos nadadores pela 

participação de estudantes de Educação Física desse mesmo curso. 

Com este projeto foram obtidas as seguintes submissões e 

publicações: 

 

- Comparação antropométrica e da potência muscular de 
nadadores entre os estágios maturacionais. Publicado na revista Motricidade. 

2006; 2(4): p243-50. 

 

- Social representation of swimming in the intergenerational 
context. Publicado no The Fiep Bulletin. 2008; 78(Special Edition): p512-14. 

 



 

 

- Antropometria e eficiência do nado entre os estágios da 
maturação sexual, submetido para publicação na Revista Brasileira de Ciências do 

Esporte; 

- Indicadores antropométricos e índice do nado crawl em 
velocidade de crianças e adolescentes, submetido para publicação na Revista de 

Educação Física de Maringá. 

 

A experiência obtida neste curso de Mestrado nos condicionou a 

montar uma tabela de referência da modalidade para a Paraíba, o que possibilita o 

treinador classificar seus nadadores quanto às variáveis analisadas nesta pesquisa, 

e desta forma controlar as cargas de treinamento adequadas para cada estágio 

maturacional com testes validados cientificamente e de baixo custo financeiro. 

 



 

 

2- REVISÃO DE LITERATURA 

 
    

As práticas esportivas inseridas desde muito cedo nas instituições 

de ensino, recreativas e/ou desportivas, têm sido, de forma natural, um método de 

seleção e orientação de jovens atletas. Sabendo-se que as situações criadas nessas 

práticas por professores, instrutores e técnicos, que motivam em muitos casos a 

existência de atletas com condições atuais eficazes, preocupam cientistas das 

diversas áreas da saúde ligadas ao esporte da existência de uma seleção 

equivocada ou um prognóstico que deixa a desejar. 

Para tanto, é necessário saber que selecionar não cabe apenas 

escolher as melhores crianças em determinada categoria do esporte, mas revelar 

talentos para uma preparação em longo prazo; e que orientar no esporte não se 

limita em avaliar as capacidades físicas de um indivíduo e sim informar ou definir 

qual modalidade esportiva seria melhor para ele17-18. 

A proposta de uma seleção e orientação desportiva adequada 

para a natação volta-se para o respeito à individualidade biológica do ser humano. 

Antecedente a uma montagem organizada de treinamentos, é necessário identificar 

e acompanhar alguns critérios iniciais3,19: 

- Aspectos genealógicos do atleta – saber sua linhagem familiar 

com a prática esportiva;  

- Fatores herdados geneticamente - características que sofrerão 

pouca ou nenhuma modificação ao longo da vida esportiva; 

- Estado de saúde do atleta – identificando contra-indicações bem 

como o estágio de desenvolvimento em que se encontra; 

- Condições motrizes – que demonstram suas qualidades e 

capacidades motoras do esporte e as determinadas geneticamente. 

Dessa forma, seria possível iniciar um trabalho preocupado em 

aumentar a vida esportiva de nadadores, pois é notável em muitos casos uma 

seleção de atletas mais pelas suas capacidades atuais do que suas 

potencialidades20. Em outras palavras, existe um maior interesse aos resultados de 

curto prazo limitado às principais competições durante uma temporada, refletindo em 

overtrainings e na desistência da modalidade ou da vida esportiva21. 



 

 

Como primeiro passo, um instrumento de grande valor para a 

determinação genética volta-se para as impressões digitais: a Dermatoglifia, onde no 

Brasil, muitos estudos têm sido realizados8,22-27 como critério de identificação das 

predisposições genéticas de atletas iniciantes ao alto nível, linhagem familiar, 

portadores de doenças e escolares. 

Pela combinação que a dermatoglifia possui com as qualidades 

físicas básicas, a coordenação age como qualidade potencializadora perante as 

demais, confirmando essa combinação com a alta performance esportiva22.  

Os aspectos morfológicos de nadadores de alto nível têm sido 

referência para a orientação e seleção de jovens atletas18,28-29. Identificar o tipo físico 

nas provas e distâncias na natação oferecem condições de observar as possíveis 

mudanças estruturais conforme treinamento e níveis de competição30. 

A somatotipia apresenta-se como método eficaz para a 

determinação da composição corporal, cuja proposta é quantificar os dados a fim de 

identificar a forma física9-10. 

Apesar do tipo físico ter sido apreciado desde a Grécia antiga, foi 

no século XX que surgiram grandes escolas como, Alemanha, França e Itália. Mas, 

a partir dos métodos de Sheldon e Heath-Carter, a somatotipia vem sendo até hoje 

de grande valia para a área da saúde na identificação de doenças e da atividade 

física visando o sucesso esportivo, e ainda como parâmetro morfológico das mais 

diversas modalidades esportivas30,31. 

Na natação, estudos realizados com atletas olímpicos e 

brasileiros demonstram a prevalência das características mesomórficas, 

acrescentando as mudanças nas demais categorias somatotípicas quanto ao gênero 

como também nas suas distâncias e provas de nado19,24,28.  

Quanto aos aspectos voltados ao desempenho físico, é de 

fundamental importância observar quais tipos de cargas de treino que serão 

destinadas para o treinamento de crianças e adolescentes31-32. Dessa forma, são 

necessários estudos voltados às qualidades físicas básicas do indivíduo, ou seja, 

aquelas que são determinadas geneticamente e as que mais se aproximam à 

realidade do esporte, como a força, velocidade, resistência, agilidade, coordenação 

e flexibilidade, essenciais para a avaliação de nadadores28,33 (Quadro 1). 

 

 



 

 

Quadro 1 - Influência da hereditariedade sobre as qualidades motoras do indivíduo 

Qualidade Influência da hereditariedade 

Rapidez das reações motoras simples Alta 

Rapidez dos movimentos simples Significativa 

Força estática máxima Significativa 

Força dinâmica máxima Significativa 

Coordenação Média 

Flexibilidade Significativa 

Resistência muscular localizada Significativa 

Resistência Muscular Global Alta 
 Fonte: Platonov34 

 

A força é correspondida como o ato de mover-se gerando uma 

tensão ao contrair o músculo, utilizada em treinamentos e tipos de testes visando 

aumentar a performance dos atletas35-36. Essa qualidade física pode ser dividida em 

força dinâmica e força estática, na natação podendo ser exemplificada nas saídas 

de bloco e nas forças propulsivas na execução dos estilos de nado33,37.  

Quanto à velocidade, que corresponde a ação do movimento no 

menor espaço de tempo possível, tem sido avaliada por várias categorias da 

natação através do tempo de nado, das saídas, viradas e chegadas, bem como pela 

classificação em metros por segundo em curtas distâncias, ou seja, exercícios 

aláticos visando atingir uma velocidade pura18,38. 

Já a resistência, qualidade física em que o indivíduo realiza o 

máximo de esforço físico no maior espaço de tempo possível, há testes na natação 

que envolvem repetições com curtos tempos de descanso ou séries contínuas 

determinadas pelo tempo ou pela distância nadada, o que vem determinado o nível 

de performance de nadadores32-33. 

Outra qualidade física que se encontra presente na natação é a 

agilidade, presente nas viradas e nas repetições referentes ao número de piscinas 

nadadas, que corresponde na ação realizada no menor espaço de tempo possível 

com mudanças de direção11,13. 

Visando a realização de movimentos de forma rápida e 

econômica, a coordenação é uma qualidade física ligada à biomecânica dos estilos 

de nado, pois está relacionada à parte técnica presente nos educativos, bem como 



 

 

na capacidade do nadador suportar determinado esforço nos treinamentos e nas 

competições sem perder a técnica do movimento35-36. A coordenação do nado é 

identificada por etapas do gesto natatório através de filmagens como também por 

um índice de economia do nado por equações matemáticas que envolvem o tempo, 

a velocidade e freqüência das braçadas em dada distância. Para Weineck32, o 

Sistema Nervoso Central (SNC) unido à musculatura esquelética gera diversas 

situações de movimento de forma econômica, fazendo com que o nadador 

memorize o movimento, auxiliando desta forma em suas tarefas aquáticas. 

A flexibilidade, que corresponde na amplitude dos movimentos, é 

uma qualidade física ligada à ação muscular e às articulações32. Um nadador que 

realiza alongamentos em momentos de aquecimento terá maior possibilidade de 

aumentar sua eficiência de nado24, evitando assim limitar o movimento durante o 

nado e possíveis lesões. 

Compreender atletas jovens pelo crescimento (tamanho), 

desenvolvimento (mudanças nas funções orgânicas) e os processos maturacionais 

(velocidade para atingir a maturidade) é de grande necessidade para os 

profissionais da saúde ligados a equipes18,33. À medida que os métodos de 

treinamento e as condições do ambiente sejam nivelados conforme as 

características individuais do atleta, evita-se a insuficiência ou demasia das cargas 

propostas, prejudiciais na existência de um possível talento16,18. 

Dessa forma, a maturação biológica se subdivide em maturação 

morfológica (referente a medidas envolvendo estimativas de crescimento através da 

massa corporal e estatura), dentária (crescimento canino-mandibular), óssea 

(através das epífises) e sexual (através das características sexuais)39. 

A maturação sexual identificada pela auto-avaliação de Tanner 

apresenta-se na natação como um meio de identificar os motivos que levam alguns 

nadadores a resultados diferenciados por conseqüência de uma maturação precoce 

ou tardia2,33.  

Portanto, na natação como em vários esportes, cabe elaborar um 

programa de treinamento conforme as características individuais dos atletas, 

visando o controle das cargas propostas. 
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Resumo 
O objetivo deste estudo foi comparar a antro-
pometria e a potência muscular de nadadores 
em função dos estágios maturacionais. Com 
caráter desenvolvimentista do tipo descritivo 
comparativo de corte transversal, a amostra foi 
composta por 91 nadadores com idades entre 
oito e 18,9 anos, estratificados através dos 
estágios da maturação sexual de Tanner, P1 n= 
9, P2 n= 11, P3 n= 15, P4 n= 23 e P5 n= 33. 
Utilizou-se para a avaliação antropométrica a 
massa corpórea, estatura, envergadura, a 
diferença entre envergadura e estatura, como 
também a composição corporal; para a potência 
muscular utilizou-se a de membros superiores e 
inferiores bem como a potência de nado. Os 
resultados apresentam uma diferença 
significativa entre os estágios P3 e P4 (p=0,000) 
o que leva a concluir que a maturação sexual 
apresenta-se como mais um veículo de identifi-
cação da antropometria e potência muscular 
para crianças e adolescentes. Recomenda-se que 
a diferença entre a envergadura e estatura 
funcione como um índice para a identificação 
da performance de nadadores. 

Palavras-chave: Força, aptidão física, puber-
dade. 
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Abstract 

An anthropometric comparison of swim-
mers’ muscular energy among the matura-
tional probations 
This study aimed at comparing both the swim-
mers’ muscular energy and anthropometry,
both based on the maturational probations. With
the developmental feature of the comparative
descriptive type of  transversal cut, the sample 
consisted of 91 swimmers  between eight and
18,9 years old, all of them stratified by Tanner’s 
 sexual maturation probation, P1 n = 9, P2 n =
11, P3 n = 15, P4 n = 23 and P5 n = 33. In order
to accomplish the analysis of the anthropomet-
ric evaluation there had been used  the corporal 
mass, stature, span, the difference among span
and stature, as well as the corporal composition;
for the muscular energy there had been used the
upper and lower limbs as well as the energy of
the swimming strength. The results have
revealed a significant difference between stages
P3 and P4 (p=0,000), which leads  to conclude 
that the sexual maturation emerges as one
another vehicle for identifying the
anthropometry and muscular energy in both
 children and adolescents. It is thus
recommended that the difference between span
and stature should function as an index for the 
identification of the swimmers’ performance. 

Key-words: strength , physical 
aptitude, puberty. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Introdução 

A natação brasileira vem implementando uma
política para renovar e revelar jovens talentos.
Esse processo visa dar o suporte técnico aos
profissionais que atuam na preparação dos atle-
tas, favorecendo novas correntes de
treinamento, priorizando um programa
fundamentado no conhecimento científico. 

Um dos fatores que têm contribuído na reve-
lação de jovens atletas centra-se no processo de 
avaliação física, permitindo diagnosticar as
características antropométricas, as qualidades
físicas e os estágios maturacionais, favorecendo
na seleção e orientação esportiva de atletas, 
contribuindo desta forma, na saúde de crianças
e adolescentes em pleno processo de
desenvolvimento 1-3.  

Neste processo avaliativo com nadadores, a pre-
sença da composição corporal associada as vari-
áveis da potência muscular necessitam melhores
esclarecimentos uma vez que a velocidade
média do nado isoladamente não vem
determinando a potência de nado, bem como o
percentual de gordura da criança e do
adolescente poderá contribuir ou não na
melhoria da performance nas competições.
Diagnosticar crianças e adolescentes através do 
estágio pubertário 4,5 em que se encontram, na
composição corporal 6,7, bem como a potência
muscular 8,9, são requisitos que necessitam
serem estudados para o entendimento de
ferramentas que auxiliem na constituição de
treinamentos mais assertivos, buscando sempre 
entender um pouco mais suas características
individuais procurando respeitar as limitações
inerentes a cada ser humano. 

É necessário proceder com certa cautela a 
elaboração da periodização dos nadadores mais 
jovens, partindo da premissa que as primeiras 
décadas de vida contribuem para o crescimento 
ósseo e amadurecimento biológico evitando 
assim sua desistência nos treinos 10. Os métodos 
de treinamento e as condições do ambiente 
devem se nivelar conforme as características 
individuais do atleta, evitando a insuficiência ou 
demasia das cargas propostas, prejudiciais na 
existência de um possível talento 11. 

Desta forma, pretende-se como objetivo, com-
parar as variáveis antropométricas e da potência 
muscular de nadadores conforme os estágios 
maturacionais de Tanner. 

 

Metodologia  
Amostra 

 
Tabela 1: Dados referentes ao numero de nadadores por estágio maturacional 

Estágios P1 P2 P3 P4 P5 

n=91  9 11 15 23 33 
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A amostra foi composta de 91 nadadores do 
sexo masculino, filiados à Federação de 
Esportes Aquáticos da Paraíba (FEAP) e à 
Confederação Brasileira de Desportes 
Aquáticos (CBDA), que tenham participado no 
mínimo de competições regionais e que 
treinavam em média duas horas por sessão, 
cinco vezes por semana, com a idade 
cronológica entre oito e 18,9 anos, dividida nos 
cinco estágios de maturação sexual propostos 
por Tanner 12. A idade foi determinada através 
do mês e ano da avaliação com o mês e ano de 
nascimento do avaliado.  



 

 

 

As avaliações seguiram com rigorosidade os
critérios de autenticidade científica e as normas
e diretrizes brasileiras que regem as pesquisas
que envolvem seres humanos da resolução
nº196/96 a Declaração de Helsinke 1975 e
adendo 2000 (protocolo 189/05 -
CONEP/CCS/UFPB).  

 

Procedimentos  
Visando obter uma dimensão mais apurada, os
dados foram coletados no período próximo das
principais competições do nadador, momento
este em que se encontraram no máximo da sua
performance 13. Quanto à instrumentação e os 
protocolos utilizados, para avaliar o estágio de
desenvolvimento maturacional, utilizou-se o 
método de auto-avaliação de Tanner através dos
pêlos pubianos validado por Matsudo12, onde 
foram apresentados ao avaliado fotos com dife-
rentes níveis de maturação, que identificam sua
característica sexual particular.  
Para avaliar as variáveis antropométricas, foi
verificada a massa corporal, (Balança Plena Slim
- graduação de 100g), estatura (Estadiômetro
Standard - precisão de 2mm), envergadura
(Trena Sanny - acuidade de 0,10mm em 1m)  e a
diferença entre envergadura e a estatura (Denv-est) 
14. Para a análise da composição corporal (%G)
foi utilizada as dobras triciptal e subescapular
(plicômetro SlimGuide - acuidade de 1mm)
seguindo o protocolo de Slaugther que segue os
estágios maturacionais 14.  

Quanto à potência muscular, foram utilizados os
seguintes testes: para a força de membros inferi-
ores (FMI), o teste de salto vertical onde segue o
nomograma de Lewis (Kg m/s) 14; para a força 
membros superiores (FMS), o teste do lançamento
da bola de Medicinebol 15 dividindo o peso da
bola (2kg) pela distância lançada (m); para velo-
cidade média (Vm), a distância de 25 metros nado
crawl sem saída de bloco dividido pelo tempo de
nado (m/s) 16, sendo este teste aquático realizado 
em piscina semi-olímpica; e para a potência de
nado (PNado), o produto da massa corporal do
nadador pela distância percorrida dividido pelo
tempo de execução do nado (Kg m/s) 17.  

 

Estatística  

Com um delineamento transversal, este estudo 
caracterizou-se como uma pesquisa descritiva 
desenvolvimental, ao explorar as comparações 
entre o crescimento, maturação e as variáveis da 
performance 18. 

A estatística utilizada foi à descritiva, onde os 
valores de tendência central e seus derivados 
foram utilizados para estabelecer um perfil de 
características dos grupos investigados. Na 
busca de identificar a normalidade dos dados, 
utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk. Para 
comparar os resultados, realizou-se a análise de 
variância (ANOVA – one way) seguida do teste 
Post-Hoc de Scheffé, para as variáveis 
paramétricas a fim de identificar as possíveis 
diferenças existentes em cada grupo.  
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Objetivando-se a medição dos testes, o presente 
trabalho se pauta em consonância às considera-
ções básicas do tratamento estatístico, mantendo 
a cientificidade da pesquisa, em que se 
considere o nível de significância de p<0,05. 
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   Após observar uma normalidade nos dados, os
resultados demonstram que ocorreram diferen-
ças significativas em todos os dados analisados
(p<0,05). 

   A Tabela 2 demonstra os estágios
maturacionais nas variáveis: idade, massa,
estatura e envergadura e a relação envergadura e
estatura dos nadadores nos estágios
maturacionais: 
   Observou-se que houve diferença significativa 
entre os estágios na idade (F= 51,820 e p=
0,000) do P1 com P3, P4, P5 e do P2 com P4 e 

P5; massa corporal (F= 35,280 e p= 0,000) dos 
estágios P4 e P5 com os demais; estatura (F= 
69,847 e p= 0,000) do P1 com P3, P4, P5, do P2 
com P4 e P5 e do P4 com P3 e P5; envergadura (F= 
84,846 e p= 0,000) do P1 com P3, P4, P5, dos 
estágios P2 e P3 com P4 e P5; no %G (F= 6,870 e 
p= 0,000) do P2 com P4,P5. Na Denv/est (F= 3,643 e 
p= 0,000), não houve diferença significativa. 

A Tabela 3 demonstra a potência muscular de 
nadadores nos estágios maturacionais: 

Tabela 2: Valores referentes a idade, massa corporal, estatura, envergadura, diferença envergadura/estatura e percentual 

de gordura de nadadores conforme os estágios maturacionais 

Estágios P1 P2 P3 P4 P5 

Idade 9,8±0,09 11,0±0,63 11,9±1,31 14,9±2,05 16,0±1,44 

Massa 30,8±4,13 40,4±7,03 40,6±6,83 56,8±10,68 61,1±9,22 

Estatura 1,37±0,68 1,43±0,32 1,49±0,87 1,67±0,99 1,74±0,74 

Envergadura 1,38±0,08 1,46±0,46 1,54±0,93 1,74±0,10 1,81±7,39 

D env/est 0,01±0,03 0,03±0,04 0,05±0,03 0,07±0,04 0,07±0,07 

% G 12,46±3,19 16,97±6,41 13,52±5,82 10,42±3,19 9,43±4,28 
± Desvio Padrão   p<0,05 
 
 
 
 

Tabela 3: Dados referentes a velocidade média e a potência muscular dos nadadores conforme estágios maturacionais  

Estágios P1 P2 P3 P4 P5 

VM (m/s) 1,27±0,13 1,29±0,17 1,40±0,18 1,65±0,21 1,80±0,13 

PMS (m) 2,60±0,41 3,03±0,40 3,24±0,38 4,90±1,01 5,41±1,05 

PMI (kg m/s) 35,3±4,50 48,9±9,62 52,3±5,82 86,1±20,12 96,8±19,78 

PNado (kg m/s) 39,2±8,07 52,2±11,95 57,2±9,34 95,0±25,07 110,8±22,60 
± Desvio Padrão p<0,05 
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Observou-se que houve diferença significativa
na VM (F= 36,419 e p= 0,000), PMI (F= 43,457 e 
p= 0,000) e PNado (F= 41,004 e p= 0,000) dos
estágios P4 e P5 para os demais e na FMS (F= 
37,793 e p = 0,000) do P2 para o P5.  

Discussão 

 

As diferenças ocorrentes nos resultados demon-
stram que através da maturação sexual é
possível diagnosticar qualitativamente grupos
de crianças e adolescentes atletas respeitando
suas características individuais. Estudos 
realizados com escolares da região Nordeste do
Brasil destacam a variabilidade da idade com a
maturação sexual 19,20, o que pode ser indicativo
dos motivos que levam alguns nadadores a
ótimos resultados nas categorias iniciais da
natação desse país por conseqüência de uma
maturação precoce, ou a baixos resultados,
devido a uma maturação tardia 10,21. 

É notável a dispersão dos estágios P3 e P4 com
todas as variáveis, reflexo do estirão de cresci-
mento masculino 21. De certa forma alguns estu-
dos ao apresentar a classificação dos estágios da
maturação sexual em pré-pubere, púbere e pós-
pubere ou pela idade cronológica 7,22,23, limitam
possíveis análises em relação as transformações
em que estes jovens atletas passam ao longo dos
anos e em especial no período da puberdade que
corresponde a três dos cinco estágios maturacio-
nais, ao contrário dos estudos 4,10,24 que determi-
nam a idade cronológica pela maturação.  

Quanto ao aumento nos resultados da massa
corporal e na diminuição do percentual de gor-
dura entre os estágios maturacionais, confirmam
que com o aumento da massa magra, ampliam
as possibilidades do nadador atingir melhorias
na sua performance 7. Isto é percebível ao
observar-se nas tabelas 1 e 2 o estágio P2, onde
com o aumento %G atingiu uma VM próxima do
estágio P1.  

Na Denv/est, observa-se que quanto maior for a 
envergadura do nadador maiores serão as possi-
bilidades de ampliar a execução dos movimen-
tos dos membros superiores e assim, correspon-
dendo à velocidade absoluta na tração e na força 
de explosão do nado 25,26, característica ao alto 
rendimento.  

No teste de PMS, o tempo foi à limitação desta 
análise, pois com o lançamento da bola de 
medicinebol nos permitiu verificar apenas a 
distância percorrida. Mesmo assim, observa-se 
que com o passar dos estágios ocorreu um 
aumento, levando em consideração a 
envergadura no resultado do teste 16.  

A PMI, utilizada como parâmetro para a identi-
ficação da distância a ser percorrida na natação 
25, apresentou um aumento da potência do salto 
entre os estágios maturacionais. Deve-se levar 
em consideração que a força de membros 
inferiores são essenciais para as saídas de bloco, 
impulsão após as viradas bem como a execução 
de movimentos cíclicos em curto espaço de 
tempo 18,25,26. Neste caso, a padronização dos três 
primeiros estágios maturacionais e os dois 
últimos, demonstram que a PMI não sofrem 
alterações nas primeiras categorias da natação e 
sim ao final da puberdade. 
 
A PNado, avaliada em muitos casos em 
simulações terrestres com cargas variadas, de 
certa forma não demonstram exatamente uma 
situação real da força explosiva durante a 
execução do gesto natatório por não estar no 
meio aquático 25. Com a utilização da massa 
corporal é possível determinar a carga que o 
atleta consegue percorrer em determinada 
distância nadando, ou seja, corrigindo os 
valores da VM através da massa corpórea 22. A 
biomecânica do nado pode ser uma limitação ao 
notar que com o aumento da velocidade, a 
realização desse gesto sofre alterações no 
aumento da freqüência e no comprimento da 
braçada 14. Assim, ocorreu aumento paralelo a 
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VM entre os estágios 18, confirmando esta 
variável como parâmetro para a determinação 
da potência de nado, sabendo-se que um 
melhor comprimento de braçada associa-se a 
uma melhoria da propulsão e economia de 
energia 27. 
Portanto, conclui-se que o comportamento da 
potencia muscular dos nadadores está 
associada às características antropométricas, à 
medida que os nadadores sofrem modificações 
maturacionais. 
Recomenda-se para futuros estudos que a dife-
rença entre a envergadura e estatura seja 
considerada como índice para a identificação 
da performance de nadadores. 
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ANTROPOMETRIA E EFICIÊNCIA DO NADO ENTRE OS ESTÁGIOS DA 

MATURAÇÃO SEXUAL 

 

RESUMO:O estudo objetiva comparar a antropometria e a eficiência do nado entre os 

estágios maturacionais. A amostra foi composta por 51 nadadores do sexo masculino entre 7 e 

17,9 anos de idade em João Pessoa-Paraíba, divididos conforme os estágios da maturação 

sexual. As variáveis estudadas foram: antropometria- massa corporal,estatura,envergadura e 

percentual de gordura, e eficiência do nado crawl em velocidade- número e comprimento dos 

ciclos de braçada,velocidade média e índice de nado. Na estatística utilizou-se a ANOVA–

One Way,com o teste Post-Hoc de Scheffé. Os resultados apontaram diferenças na eficiência 

do nado nos estágios (p≤0,05),exceto no percentual de gordura,evidenciando que os 

indicadores antropométricos influenciam na eficiência do nado com os avanços 

maturacionais. 

PALAVRAS-CHAVE: puberdade; desempenho; natação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTHROPOMETRY AND EFFICIENCY OF SWUM AMONG THE SEXUAL 

MATURATION STAGES 

 

 

ABSTRACT:The study has as objective compare the anthropometry and efficiency of swum 

among the sexual maturation stages. The sample was composed of 51 swimmers (males) from 

07 to 17,9 years, from João Pessoa - Paraíba, in Brazil, that had been divided in sub-groups, 

according to the sexual maturation stages. The used variables had been: body weight, stature, 

height, fat percentage, efficiency of crawl swimming style in relation to speed For the 

statistical study the ANOVA-One Way was used, with the test Post-Hoc de Scheffé. The 

results show differences in respect to the efficiency of swum in every maturational stages 

(p≤0,05), except for the fat percentage, evidencing that the anthropometry indicators have 

influence in the efficiency of swim with the maturation advances.  

KEY-WORDS: puberty; performance; swimming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTROPOMETRÍA Y EFICIENCIA DE LA NADADURA ENTRE LOS ESTAGIOS 

DE LA MATURACIÓN SEXUAL 

 

 

RESUMEN: El estúdio objetiva comparar la antropometria y la eficiência de la nadadura 

entre los estagios maturacionales. La muestra fue compuesta por 51 nadadores del sexo 

masculino entre 7 y 17,9 años de edad en João Pessoa–Paraíba,divididos conforme los 

estágios de la maturación sexual. Las variables estudiadas fueron: antropometría- masa 

corporal,estatura,envergadura y percentaje de grasa; eficiencia de la nadadura crawl en 

velocidad- número y largo de los ciclos de brazada,velocidad media e índice de nadadura. En 

la estadística se utilizó la Anova–One Way,com el test Post-Hoc de Scheffé. Los resultados 

apuntaron diferencias en la eficiencia de la nadadura en los estágios (p≤0,05),excepto en el 

percentaje de grasa,evidenciando que los indicadores antropométricos influencian en la 

eficiencia de la nadadura com los avances maturacionales. 

PALAVRAS-CLAVE: puberdad, desempeño, natación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O aprimoramento técnico é um dos aspectos fundamentais do treinamento 

desportivo, tendo como objetivo a economia de energia na execução do movimento, o que 

torna as ações efetivas na execução da amplitude do gesto (Silva et al, 2006). Tal fenômeno 

pode ser observado ao longo do desenvolvimento humano, onde o gesto se inicia com 

características rudimentares até atingir sua autonomia (Gallahue, Ozmun, 2003). 

Na natação a análise da técnica envolvida no nado tem sido avaliada por meio de 

modelos matemáticos e visuais, a fim de responder as possíveis dificuldades encontradas 

durante a execução do gesto natatório. A análise da eficiência do nadador é possível pelo 

diagnóstico da velocidade média (VM), comprimento de braçadas por ciclo (CCIC), número de 

ciclos de braçada (NCIC) e o índice de nado (IN) nos treinamentos e competições (Castro et al, 

2005; Platonov, 2005; Maglisho, 1999). Tais informações são fundamentadas na avaliação 

das características antropométricas, sendo assim um fator imprescindível para análise da 

eficiência do nado, identificando os pontos que poderão comprometer no resultado 

(Schneider, Meyer, 2005). Entretanto, não é comum esta análise no período do 

desenvolvimento motor e associado às implicações das fases maturacionais nesse processo 

(Caputo et al, 2000; Gatti, Erichsen, Melo, 2004; Pérez et al, 2006). Os resultados deste 

estudo repercutirão em novas pesquisas sobre o jovem atleta no que se refere ao seu 

desenvolvimento, bem como aos planos de treinamento. Portanto, o presente trabalho tem 

como objetivo comparar a antropometria e a eficiência do nado crawl entre os estágios 

maturacionais, no intuito de identificar possíveis alterações na performance de jovens 

nadadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Caracterização da Pesquisa 

 

Possuindo um caráter desenvolvimental, este estudo se delineia como descritivo 

comparativo, com um corte transversal, pois apresenta situações envolvendo faixas etárias e 

grupos maturacionais diferenciados (Thomas, Nelson, 2002). 

 

Amostra 

 

A amostra foi composta por 51 nadadores de sete a 17,9 anos de idade, filiados à 

Federação local e à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, todos do sexo 

masculino, residentes em João Pessoa - Paraíba, divididos em subgrupos de acordo com os 

estágios da maturação sexual de Tanner (Duarte, 1993): pré-púbere (P1: n=15), púbere (P2: 

n=15, P3: n=7 e P4: n=5) e pós-púbere (P5; n=9). Para inclusão no estudo, foram 

estabelecidos como seguintes critérios estarem treinando de cinco a seis vezes por semana, 

com duração de uma hora e meia a duas horas e meia por dia, e que tenham participado de 

eventos regionais. As faixas etárias foram determinadas pelo mês e ano de nascimento com o 

mês e ano da avaliação, a fim de se obter o registro o mais próximo do aspecto maturacional. 

Todos os responsáveis pelos jovens voluntários foram informados dos riscos e benefícios do 

estudo e convidados a assinar o termo de participação livre e consentida. 

As avaliações seguiram com rigorosidade os critérios de autenticidade científica, em 

conformidade com a resolução nº196/96 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil,1996). O 

presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal da Paraíba 

(protocolo 189/05 - CONEP/CCS/UFPB).  

Protocolos e instrumentos 

 

Na avaliação dos estágios da maturação sexual utilizou-se o método da auto-

avaliação, segundo o protocolo de Tanner, tendo como referência os pêlos pubianos. Para 

melhor compreensão dos critérios da auto-avaliação, os indivíduos receberam orientações 

para identificar na prancha com fotos em qual estágio maturacional se encontravam (Matsudo, 

Matsudo, 1991). 

As variáveis antropométricas coletadas foram: massa corporal (balança marca Plena 

Slim com acuidade de 100g), estatura (estadiômetro marca Sanny com precisão da escala de 



 

 

0,1cm), envergadura (Trena Sanny - acuidade de 0,1cm em 1m), e o percentual de gordura 

(%G) pelas dobras triciptal e subescapular (plicômetro científico Cescorf – sensibilidade de 

0,1mm), seguindo o protocolo de Slaugther (Guedes, Guedes, 2006).  

              A análise do nado crawl foi realizada através do teste de 15 metros (Marinho, 

Andries, 2004). Cada nadador executou, antes, um aquecimento entre 100 e 200 metros. 

Durante o teste, foram registrados o tempo e o número dos ciclos de braçadas. Sua execução 

correspondeu a um tiro de 25 metros, eliminando-se os cinco metros iniciais e finais, 

correspondentes ao impulso na borda durante a saída e a um possível alongamento do corpo 

durante a chegada, utilizando como referência para contagem, demarcações na borda da 

piscina na mesma linha da barra que apóia as bandeirolas. Uma nova repetição foi permitida, 

no caso de falha por parte do nadador ou avaliador, quando o nadador aparentava-se 

descansado para uma nova execução. Os dados foram coletados no período próximo das 

principais competições dos nadadores, momento esse em que se encontraram no máximo da 

sua performance (Castro  et al, 2005; Caputo et al, 2000). 

A eficiência do nado proposta Silva et al (2006); Schneider, Meyer (2005); Costa et 

al (2006), foi estabelecida fazendo-se uso das seguintes equações: 

Velocidade: VM = D/T onde: 

(VM) = Velocidade Média de Nado; (T) = tempo gasto e (D) = distância. A escala de 

medida é dada em metros por segundo (m/s). 

Comprimento do ciclo de braçada: CCIC = D/ NCIC 

(CCIC) = Comprimento do Ciclo de Braçada; (D) = Distância percorrida e (NCIC) = 

número de ciclos executados. Cada ciclo corresponde a duas braçadas e a escala de medida é 

dada em metros por ciclo (m/cic). 

Índice: IN = CCIC x VM 

(IN) = Índice de Nado é obtido pelo produto do CCIC e VM. 

 

Tratamento Estatístico 

 

Os dados são apresentados pela média e desvio-padrão. Utilizou-se o teste de 

Shapiro-Wilk para verificar a normalidade da amostra. A partir daí optou-se pela utilização do 

teste de análise de variância (ANOVA – One Way) seguido do teste Post-Hoc de Scheffé, 

para a identificação das possíveis diferenças existentes. O estudo admitiu o valor de p≤0,05 

para a significância estatística. Para o tratamento dos dados foi utilizado o pacote estatístico 

SPSS, versão 14.0 for Windows. 



 

 

RESULTADOS 

 

Os dados confirmam que as diferenças existentes nos testes apresentados (p≤0,05) 

ocorreram por conseqüência da maturação e não pelas categorias da natação ou pela idade 

cronológica.  

A Tabela 1 que se refere às variáveis antropométricas apresenta diferenças 

significativas na idade (F=23,608 e p=0,000), massa corporal (F=15,638 e p=0,000), estatura 

(F=31,079 e p=0,000), envergadura (F=38,811 e p=0,000), porém não foram observadas 

diferenças significativas entre os estágios maturacionais para o %G (F=1,688 e p= 0,169). 

 

Tabela 1. Dados representativos das variáveis antropométricas de nadadores do sexo masculino (n = 51) 
de João Pessoa – PB, com idade entre 7 e 17,9 anos, conforme os estágios da maturação sexual. 

Estágios P1 (n =15) P2 (n =15) P3 (n = 7) P4 (n = 5) P5 (n = 9) 
 Média±DP Média±DP Média±DP Média±DP Média±DP 

Idade 9,6 ± 1,67 11,4 ± 1,84 12,1 ± 0,95a 12,7 ± 0,79a 15,9 ± 1,39 
Massa  35,3 ± 6,78b 38,7 ± 7,56b 38,6 ± 6,29b 46,2 ± 11,55 58,4 ± 5,93 

Estatura 138,2 ± 8,57d 142,4 ± 6,11d 148,3 ± 6,89cd 153,3 ± 6,50d 170,3 ± 7,25 
Envergadura 140,4 ± 10,15de 145,0 ± 6,69de 150,0 ± 5,25d 159,1 ± 7,23d 179,7 ± 6,98 

%G 18,6 ± 7,52 16,2 ± 9,01 12,3 ± 4,99 16,8 ± 11,92 11,2 ± 3,13 
Diferenças significativas (p≤0,05): a= P1 e P5 para P3 e P4; b= P5 para P1,P2 e P3; c= P1 para P4; d= P5 para os 

demais estágios; e= P4 para P1 e P2; DP= Desvio Padrão. 

 

A Tabela 2 destaca a eficiência do nado crawl em velocidade com diferenças 

significativas no NCIC (F= 7,175 e p= 0,000), VM (F= 14,570 e p= 0,000), CCIC (F= 11,745 e 

p= 0,000) e no IN (F= 22,327 e p= 0,000) entre os estágios maturacionais.  

 

Tabela 2. Dados representativos das variáveis da eficiência do nado crawl em velocidade de 
nadadores do sexo masculino (n = 51) de João Pessoa – PB, com idade entre 7 e 17,9 anos, conforme 
os estágios da maturação sexual.  
Estágios P1 (n =15) P2 (n = 15) P3 (n = 7) P4 (n = 5) P5 (n = 9) 

 Média±DP Média±DP Média±DP Média±DP Média±DP 
NCIC 14,5 ± 2,24a 14,5 ± 3,11a 16,1 ± 2,46a 13,5 ± 2,06 10,1 ± 1,54 
VM 1,04 ± 0,18b 0,96 ± 0,24b 1,06 ± 0,17b 1,13 ± 0,20b 1,54 ± 0,09 

CCIC 1,06 ± 0,16b 1,08 ± 0,22b 0,95 ± 0,15b 1,13 ± 0,18b 1,51 ± 0,09 
IN 1,12 ± 0,33b 1,04 ± 0,40b 1,01 ± 0,30b 1,30 ± 0,41b 2,34 ± 0,24 

Diferenças significativas (p≤0,05): a= P5 para P1,P2 e P3; b= P5 para os demais estágios; DP= Desvio Padrão. 

 

 

 



 

 

DISCUSSÃO 

 

No que se refere ao número de avaliados por cada estágio, observou-se um 

decréscimo no número de atletas nesta modalidade na maioria dos estágios (do P1 para o P4). 

Estudos apresentam que este fato pode haver ocorrido em conseqüência de resultados não 

satisfatórios, overtraining, a busca por outros esportes e até mesmo desistência da prática 

esportiva (Silva, Fernandes, Celani, 2001; Bara Filho, Ribeiro, García, 2005; Moreira, 

Tubino, 2003). 

Quanto à idade cronológica, há de se considerar que as alterações estiveram entre 

pré-puberdade e puberdade e, da puberdade para a pós-puberdade. Isto corrobora às primeiras 

manifestações puberais entre o P1 e o P2 e do estirão de crescimento típico entre o P4 e P5 

para os meninos (Makarenko, 2001; Corazza, 2006). Estas alterações influenciaram nas 

variáveis antropométricas e na eficiência do nado dos jovens nadadores. 

Na variável massa corporal, observou-se um aumento ao passar dos estágios, levando 

em consideração que a maior variação ocorrida foi do estágio P3 para o P4, caracterizada 

pelas diversas modificações morfológicas e fisiológicas, que contribuem para o ganho 

acelerado de massa magra (Gallahue, Ozmun, 2003; Guedes, Guedes, 2006). Para a natação 

isto se torna benéfico, ao tratar que o jovem atleta necessita de um biótipo de acordo com sua 

prova e distância, onde a massa corporal é uma variável que poderá influenciar nos resultados, 

o que a torna essencial para este tipo de definição (Maglisho, 1999; Makarenko, 2001). 

 A estatura e a envergadura, necessárias para a execução do gesto natatório quanto à 

amplitude dos movimentos (Platonov, 2005), foi observado que em todos os estágios a 

envergadura foi maior que a estatura, onde esta diferença houve maior prevalência nos 

estágios P4 e P5. Este fato que aumenta a possibilidade de um menor gasto energético e 

melhoria da propulsão (Maglisho, 1999), é uma característica do alto rendimento, pois se um 

atleta de natação possuir uma envergadura maior que sua estatura, associada a uma técnica 

apurada, ocasionará uma vantagem sobre os demais nadadores (Costa et al, 2006; Castro et al, 

2005).  

No tocante ao %G, mesmo não ocorrendo diferenças significativas entre os estágios 

maturacionais, demonstrou-se pouca diferença na diminuição da massa gorda, mesmo o P4 

apresentando características semelhantes ao P2. Vale salientar que, com a diminuição da 

gordura corporal, a prevalência da massa magra de um estágio para outro, confirma a 

possibilidade dos jovens nadadores apresentarem um maior nível de força muscular e 



 

 

conseqüentemente um aumento na sua eficiência mecânica, no que se refere ao número de 

ciclos executados (Marinho, Andries Júnior, 2004). 

Na eficiência do nado, verificou-se que mesmo em velocidade, quanto menor for o 

NCIC e maior for o resultado do CCIC e VM, melhor será o IN (Silva et al, 2006; Caputo et al, 

2000). Porém, este fato não ocorreu no P2 pela baixa VM e no P3 pelo baixo CCIC devido ao 

NCIC por conseqüência da técnica dos nadadores e das variáveis antropométricas. Desta forma, 

a limitação deste estudo foi a observação das fases do nado através de recursos audiovisuais, 

com as variáveis estudadas, o que possibilitaria identificar as causas de uma melhoria técnica 

em sua plenitude (Corazza et al 2006).  

 Vale salientar que a melhoria do gesto natatório ocorreu conforme o 

amadurecimento da criança. Durante este processo, a maior diferença encontrada na eficiência 

do nado foi na pós-puberdade, ao notar que ao passar dos estágios maturacionais a técnica do 

nado mesmo em velocidade não sofreram significativas mudanças, pois estas ocorreram nos 

aspectos antropométricos. Para Malina, Bouchard (2002), no processo de desenvolvimento a 

criança não possui total destreza para desempenhar determinados movimentos; porém adquirir 

o domínio da técnica do nado requer atenção dos técnicos no que se refere às cargas propostas 

nos treinos, respeitando as características individuais desses jovens nadadores (Malina, 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Diante das evidências, conclui-se que as alterações encontradas nos nadadores 

referentes à envergadura maior que a estatura, %G baixo e maior índice de nado, confirmam 

uma maior economia de energia durante a execução do nado, evidenciando assim, que os 

indicadores antropométricos têm influência sobre a eficiência do nado com o avanço dos 

estágios maturacionais.  
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RESUMO 

Este estudo objetiva comparar as características antropométricas e o índice do nado crawl em 

velocidade de 44 nadadores do sexo masculino, entre 9 a 14 anos de idade, residentes em João 

Pessoa, filiados à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos(CBDA), divididos nas 

seguintes categorias: Mirim(n=16), Petiz(n= 17) e Infantil(n=11). As variáveis 

antropométricas avaliadas foram: massa corporal, estatura, envergadura e percentual de 

gordura. O nado crawl em velocidade foi avaliado através dos ciclos de braçada, velocidade 

média, comprimento do ciclo de braçadas, procurando, desta forma, estabelecer o índice de 

nado.  Os dados foram apresentados pela média e desvio-padrão e pelo teste ANOVA–One 

Way, seguido pelo Post-Hoc de Scheffé. Os resultados apresentaram diferenças significativas 

nas variáveis analisadas (p≤0,05), exceto para o índice de nado e suas variáveis. Conclui-se 

que o índice do nado crawl se apresentou em maior evidência na categoria Petiz, por 

conseqüência do baixo %G e uma maior envergadura para a execução do nado, o que 

possibilita melhorias na eficiência do nadador. 

 Palavras-chave: composição corporal, aptidão física, natação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A prática desportiva e os efeitos do treinamento em crianças e adolescentes têm sido 

objeto de análise da educação física (COLANTONIO et al, 1999; FALK et al, 2004; 

BAXTER-JONES et al, 2003; PRESTES et al, 2006). Tendo como princípio o respeito à 

individualidade biológica, os treinamentos deverão ser cada vez mais específicos às 

características do jovem atleta, evitando exageros nas cargas propostas, por se encontrar em 

processo de desenvolvimento. 

Diante da preocupação com a execução do nado em situações de altas intensidades, 

tem-se discutido alternativas para avaliar o nível de coordenação de nadadores, buscando 

melhorias no desempenho do nado, dentre elas a identificação da técnica do nado através de 

parâmetros cinemáticos e, em especial para este estudo, padrões matemáticos (SILVA et al, 

2006; PLATONOV, 2005; CASTRO et al, 2005). 

As equações matemáticas são métodos de fácil obtenção dos resultados nas sessões de 

treinos e durante as competições, bem como possui baixo custo financeiro      

(VASCONCELOS, 2007). Equações envolvendo a velocidade média do nado (VM), 

comprimento de braçadas por ciclo (CCIC), número de ciclos de braçada (NCIC), que levam ao 

índice de nado (IN), associadas às características antropométricas, são recursos 

imprescindíveis na identificação da eficiência do nadador (GATTI; ERICHSEN; MELO, 

2004; CAPUTO et al, 2000). 

Embora não sejam comuns esses tipos de equações com jovens atletas, sabe-se que, 

aliadas à antropometria, viabilizam resultados associados à estrutura corporal do nadador com 

a sua execução do nado. Porém, os estudos existentes associam estas variáveis com a 

aprendizagem dos nados ou quanto à eficácia da performance do atleta na sua maturidade 

(XAVIER; EMANUEL, 2002; PAPOTI et al, 2005; KAPUS et al, 2005; ZULIN et al, 2004). 

A preocupação deste estudo volta-se para as propostas de treinamento para as categorias de 

base da natação, que preparam desde muito cedo jovens atletas para a alta performance. 

Portanto, este estudo objetiva comparar as características antropométricas e o índice de 

nado crawl em velocidade, de crianças e adolescentes, conforme as categorias da natação 

brasileira. 

 

 

 



 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Caracterização da Pesquisa 

 

Esta pesquisa desenvolvimental se apresenta como descritiva comparativa, de coorte 

transversal, por preocupar-se com as mudanças no comportamento de crianças e adolescentes 

conforme suas faixas etárias (THOMAS; NELSON, 2002).       

 

Amostra 

 

A amostra foi composta por 44 nadadores do sexo masculino entre 9 a 14 anos de 

idade, residentes em João Pessoa, filiados à Federação de Esportes Aquáticos da Paraíba 

(FEAP) e à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), divididos conforme as 

categorias da natação no ano de 2006: Mirim (nascidos em 1997 e 1996 - n=16), Petiz 

(nascidos em 1995 e 1994 - n= 17) e Infantil (nascidos em 1993 e 1992 - n=11). Fizeram parte 

do estudo, nadadores que treinam entre cinco a seis vezes por semana, com duração de uma 

hora e meia a duas horas e meia por dia, e que tenham participado no mínimo de eventos 

regionais. Foi levada em consideração para determinação da idade a diferença entre o mês e 

ano da avaliação com o mês e o ano de nascimento, para a identificação exata da sua idade 

cronológica. Todos os responsáveis pelos jovens atletas foram informados dos riscos e 

benefícios do estudo e convidados a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. 

As avaliações seguiram com rigorosidade os critérios de autenticidade científica, em 

conformidade com a resolução nº196/96, do Conselho Nacional de Saúde, onde foi submetido 

ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba (protocolo 189/05 - 

CONEP/CCS/UFPB).  

 

Protocolos e instrumentos 

 

As variáveis antropométricas coletadas foram: massa corporal (balança digital marca 

Welmy W-200 com acuidade de 100g), estatura (estadiômetro marca Sanny com precisão da 

escala de 0,1cm), envergadura (Trena Sanny - acuidade de 0,1cm em 1m), e para o percentual 

de gordura (%G) as dobras triciptal e subescapular (plicômetro científico Cescorf - acuidade 

de 0,1mm), através do protocolo de Slaugther (FERNANDES FILHO, 2003). 

               Para se estabelecer o índice de nado foi realizado o teste de 15 metros nado crawl em 



 

 

velocidade (CASTRO et al, 2005; MARINHO; ANDRIES JUNIOR, 2004). Após um 

aquecimento entre 100 e 200 metros, o teste foi executado com um tiro de 25 metros em 

máxima velocidade, eliminando-se os cinco metros iniciais e finais, evitando-se qualquer tipo 

de vantagem quanto à impulsão na borda, durante a saída e alongamento na chegada. Durante 

o teste, foram registrados o tempo e o número dos ciclos de braçadas, papel este 

desempenhado por dois treinadores experientes, onde o primeiro registrou o tempo em 

cronômetro digital (marca Synchrosport 930 – precisão em centésimos de segundos) e o 

seguinte a contagem do número de braçadas. A referência para contagem foram as 

demarcações na borda da piscina na mesma linha da barra que apóia as bandeirolas. Uma 

nova repetição foi permitida, no caso de falha por parte do nadador ou do avaliador, quando o 

nadador aparentava-se descansado para uma nova execução. Em seguida, utilizaram-se as 

seguintes equações (SILVA et al, 2006; CASTRO et al, 2005; COSTILL et al, 1985): 

Velocidade: VM = D/T onde: 

(VM) = Velocidade média de nado; (T) = Tempo de execução e (D) = Distância. A 

escala de medida é dada em metros por segundo (m/s). 

Comprimento do ciclo de braçada: CCIC = D/ NCIC 

(CCIC) = Comprimento do ciclo de braçada; (D) = Distância percorrida e                  

(NCIC) = número de ciclos executados. Cada ciclo correspondeu a duas braçadas e a escala de 

medida foi apresentada em metros por ciclo (m/cic). 

Índice de Nado: IN = CCIC x VM 

(IN) = Índice de Nado é obtido pelo produto do CCIC e VM. 

Os dados foram coletados no momento em que os nadadores se encontraram no 

máximo da sua performance, período este próximo das suas principais competições 

(PLATONOV, 2005; CASTRO, 2005). 

 

Tratamento Estatístico 

 

Os dados foram apresentados pela média ± desvio-padrão. Utilizou-se primeiramente 

na estatística o teste de Shapiro-Wilk, que confirmou a normalidade dos dados. Em seguida, 

optou-se pelo teste de análise de variância (ANOVA – One Way) seguido do teste Post-Hoc 

de Scheffé, para a identificação das possíveis diferenças existentes. O estudo admitiu o valor 

de p≤0,05 para a significância estatística. Para o tratamento dos dados foi utilizado o pacote 

estatístico SPSS, versão 14.0 do Laboratório de Biociências da Motricidade Humana – 

LABIMH Seção UFRN. 



 

 

RESULTADOS 

 

Os dados apresentaram um nível de significância de p≤0,05 para as variáveis 

antropométricas, ao contrário da eficiência do nado crawl que não mostraram diferenças entre 

as categorias estudadas. 

A Tabela 1 destaca as características antropométricas dos jovens nadadores, onde 

através da Anova one-way observou-se idade (F=144,891; p=0,000), massa (F=4,203; 

p=0,022), estatura (F=12,687; p=0,000), envergadura (F=16,193 p=0,000) e %G (F=11,657; 

p=0,000). 

Tabela 1. Dados representativos das variáveis antropométricas de jovens nadadores do sexo 
masculino de João Pessoa – PB. 

Categoria Mirim (n=16) Petiz (n=17) Infantil (n=11) 
 Média/DP Média/DP Média/DP 

Idade 9,4 ± 0,28a 11,6 ± 0,81a 13,3 ± 0,52a 
Massa (kg) 35,6 ± 6,68b 38,0 ± 7,13 44,4 ± 10,34b 

Estatura (cm) 137,4 ± 8,04 145,3 ± 5,83c 151,5 ± 8,12c 
Envergadura (cm) 138,6 ± 8,49a 148,0 ± 6,35a 156,5 ± 9,85a 

%G 19,2 ± 5,82d 10,7 ± 2,66 d 13,9 ± 4,16 
Diferenças significativas (p≤0,05): a= entre todas as categorias; b= entre as categorias 

Mirim e Infantil; c= entre as categorias Petiz e Infantil; d= entre as categorias Mirim e 

Petiz; DP = desvio padrão. 

   

A Tabela 2 se refere às variáveis pertinentes à eficiência do nado, observando-se para 

o NCIC (F=0,433; p=0,651), VM (F=0,308; p=0,736), CCIC (F=0,221; p=0,803), IN (F=1,674; 

p=0,202). 

Tabela 2. Dados representativos das variáveis da eficiência do nado crawl em velocidade para 
a obtenção do índice de nado de jovens nadadores do sexo masculino de João Pessoa – PB. 

Categoria Mirim (n=16) Petiz (n=17) Infantil (n=11) 
 Média/DP Média/DP Média/DP 

NCIC*  14,0 ± 2,29 14,8 ± 3,06 14,9 ± 3,14 
VM (m/s) * 1,0 ± 0,23 1,1 ± 0,19 1,0 ± 0,15 

CCIC (m/cic) * 1,1 ± 0,18 1,1 ± 0,20 1,0 ± 0,15 
IN * 1,1 ± 0,33 1,2 ± 0,37 1,0 ± 0,27 

* Não houve diferença significativa entre as categorias (p>0,05); DP = desvio padrão. 

 

 

 



 

 

DISCUSSÃO 

 

Os dados confirmam que a eficiência do nado em velocidade sofre mudanças entre as 

categorias da natação nas variáveis antropométricas, até que se concretize o amadurecimento 

biológico. 

A antropometria tem sido utilizada por vários autores, em busca de parâmetros 

voltados à performance de jovens atletas. O estudo proposto por Prestes et al. (2005) com 

nadadores da categoria Infantil, Juvenil e Júnior, demonstrou diferenças significativas quanto 

à massa corporal, estatura e envergadura. Os dados obtidos neste estudo com nadadores do 

nordeste do país nas categorias avaliadas, em condições iguais à do sudeste, também 

confirmam este fato. Porém, estas variáveis poderão sofrer modificações conforme a região 

realizada (SILVA; SILVA JÚNIOR; OLIVEIRA, 2005). Neste caso, estas mudanças em 

nadadores do nordeste brasileiro provavelmente são reflexos das modificações na estrutura 

corporal em decorrência do período maturacional que se encontram; confirmados por Malina, 

Bouchard (2003) ao enfatizarem que o desempenho tem ligação com a maturação na infância 

e na adolescência pela idade cronológica e tamanho corporal.  

Uma variável da antropometria essencial para o nadador é a envergadura, pois 

possibilita analisar a execução do nado quanto a sua amplitude (BAXTER-JONES; 

MAFFULLI; TOYA, 2003). Para Costa et al (2006), ao avaliarem jovens nadadores conforme 

os estágios da maturação sexual, apresentaram, mesmo em estágios diferentes, a envergadura 

maior que a estatura. O mesmo fato ocorreu no presente estudo pelas categorias da natação, 

levando em conta que quanto mais próximo o nadador estiver do seu amadurecimento 

biológico, maior será a diferença entre estas variáveis. No caso da distância da prova do 

nadador, Castro et al (2005) mostraram que nadadores velocistas, fundistas e triatletas de alto 

nível também possuem esta diferença entre envergadura maior que a estatura, bem como 

Bompa (2002) destaca em outras modalidades, como esportes que envolvam remo, basquete, 

vôlei, luta grego-romana além da natação, a presença de braços compridos, o que de certa 

forma concretiza uma característica do alto rendimento, independente da distância nadada ou 

modalidade esportiva, em especial para os esportes que exijam uma maior utilização dos 

membros superiores.  

Ao comparar as categoriais estudadas no %G e na massa corporal, observou-se que o 

aumento da massa corporal e o baixo %G influenciou na melhoria do índice de nado 

(PRESTES et al, 2006). Pode-se constatar que este fato ocorreu com a categoria Petiz, 

confirmando assim que a força muscular contribui no desempenho de atletas em provas de 



 

 

velocidade, independente da categoria. Para Marinho, Andries Junior (2004), o treinamento de 

força deverá ser o mais especifico possível quanto maior for o nível do nadador. O mesmo é 

afirmado por Schneider, Meyer (2005), quando comparam nadadores pré-puberes e púberes, 

demonstrando o aumento da força conforme o desenvolvimento desses jovens nadadores. 

Quanto à melhoria do índice do nado crawl em velocidade, ocorreu nas categorias 

que apresentaram um menor NCIC e uma maior VM. Este fato requer atenção do nadador 

quanto à mecânica do nado, pois dependerá de ajustes no aumento da intensidade do gesto 

(GATTI; ERICHSEN; MELO, 2004). Para Ré et al (2005), crianças e adolescentes com 

faixas etárias semelhantes, mesmo com o aumento da estatura e da massa corporal, não 

sofrem diferenças significativas no desempenho motor. Isto é confirmado na eficiência do 

nado em velocidade, quando as categorias Mirim, Petiz e Infantil não sofreram diferenças 

significativas.  

O presente estudo aponta como limitações a impossibilidade de avaliar a idade óssea 

dos nadadores, permitindo a obtenção de valores mais precisos quanto à faixa etária, como 

também detalhes da técnica do nado crawl em velocidade, mesmo considerando que as 

repetições das braçadas e duração da execução em determinado tempo na natação 

condicionam a verificação do desempenho do nadador (CASTRO et al, 2005; COSTA et al, 

2006).  

Assim, a intensidade dos exercícios deverá ser cuidadosamente programada, 

observando as características individuais do jovem nadador quanto ao seu desenvolvimento, 

independente da categoria ou calendário esportivo (SILVA; TEIXEIRA; GOLDBERG, 2003), 

para que a criança ou adolescente esteja isento de possíveis prejuízos no que diz respeito aos 

treinamentos destas categorias formadoras de nadadores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados encontrados no presente estudo indicam que um baixo %G e uma 

maior envergadura para a execução do nado possibilitam melhorias na eficiência do nadador 

fato este observado nos nadadores Petizes que apresentaram um maior índice de nado 

comparado ao das demais categorias avaliadas. 

Além disso, foi possível constatar nas categorias Mirim, Petiz e Infantil que apesar 

das diferenças encontradas nos indicadores antropométricos e semelhança no índice de nado, 

possibilitam treinamentos de velocidade e coordenação em iguais condições respeitando o 

número de repetições e os intervalos de descanso para cada categoria. 

Sugerem-se estudos com o índice de nado em velocidade envolvendo os estágios 

maturacionais, para um melhor entendimento do processo de desenvolvimento de jovens 

nadadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to compare anthropometric characteristics and the stroke index of 

front crawl in velocity of  44 male swimmers from 9 to 14 years of age, residents in the city of 

João Pessoa, associated to Brazilian Aquatic Sports Confederation(CBDA), divided into the 

following categories: Mirim(n=16), Petiz(n= 17) and Infantil(n=11). The anthropometric 

variables assessed were: body mass, stature, arm span and body fat percentage. The front 

crawl in velocity was assessed through mathematic models that involved the stroke rate, mean 

swimming velocity, stroke length, trying to determinate the mean stroke index.  Data were 

presented as mean and standard deviation and by ANOVA–One Way test followed by Post-

Hoc test of Scheffé. Results presented significative differences between the analyzed 

variables(p≤0,05), except for the mean stroke index and its variables. We concluded that the 

index of front crawl was in greater evidence in Petiz category because of its low body fat 

percentage and a greater arm spam to swim execution that allows to improve the swimmers 

efficiency. 

Key-words: body composition, physical fitness, swimming. 
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4-  COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 

 
 

Este estudo, através das avaliações realizadas nos treinos de 

natação, enfatizou os efeitos das cargas propostas com jovens atletas desta 

modalidade na Paraíba. 

Ao ingressar neste programa de pós-graduação, através do 

projeto de pesquisa “Estudo das características dermatoglíficas, somatotípicas e das 

qualidades físicas básicas, nos estágios da maturação sexual em nadadores da 

Paraíba”, foi possível produzir uma série de publicações resultando na participação 

de oito resumos em congressos científicos, a montagem de quatro artigos, sendo 

dois publicados e dois em fase de análise, totalizando neste recorte 12 trabalhos. 

Neste estudo foram avaliados no ano de 2005 quatro equipes de 

natação de João Pessoa - Paraíba, totalizando 181 nadadores, sendo 119 do gênero 

masculino e 62 do feminino. Uma dessas equipes foi selecionada para estudo piloto, 

o que levou as primeiras publicações em congressos científicos neste ano (anexo 1). 

Foi o primeiro estudo na Paraíba que uniu os marcadores genéticos, a somatotipia e 

as qualidades físicas para traçar o perfil de jovens atletas. Detectou-se na 

dermatoglifia a predisposição genética para velocidade, na somatotipia a 

predominância da meso-ectomorfia e o alto desvio padrão na análise estatística das 

qualidades físicas em decorrência da maturação que ainda não havia sido 

acrescentado na coleta. Neste período, foi analisada a auto-estima de nadadores, a 

fim de registrar os efeitos psicológicos nos treinamentos (anexo 1), trabalho este que  

contou com a participação de um psicólogo, enriquecendo a pesquisa a medida que 

pode identificar o grau de motivação para que os nadadores fizessem o melhor 

resultado nos testes de qualidades físicas.  A cobrança externa de ótimos resultados 

afetava psicologicamente os nadadores avaliados.   

Em 2006, sabendo-se do número reduzido de nadadoras para um 

melhor tratamento estatístico, avaliamos as paraibanas da categoria infantil (13 e 14 

anos) juntamente com outras nadadoras no campeonato brasileiro – Troféu Ruben 

Dinard, em Recife- PE, o que resultou no estudo voltado aos efeitos da menarca em 

nadadoras velocistas (Anexo 1). As nadadoras com a menarca no mês do 

campeonato atingiram resultados inferiores àquelas atletas que já obtiveram sua 



 

 

menarca nos anos anteriores. Em seguida, foi possível comparar a dermatoglifia e 

as qualidades físicas velocidade, força e resistência nos estágios maturacionais com 

os nadadores, em que foi possível observar as diferenças significativas nas variáveis 

estudadas, e a contribuição da maturação na prescrição de treinamentos. 

Em 2007 e 2008, dois artigos foram enviados e um trabalho em 

congresso apresentado, os quais apresentam uma nova avaliação realizada ano 

anterior, enfatizando a eficiência do nado em velocidade em decorrência à qualidade 

física coordenação. Os artigos apresentam resultados sob a ótica das categorias e 

dos estágios maturacionais, destacando que a eficiência do nado em velocidade não 

possui diferenças significativas seja por categorias ou pelos estágios de Tanner até 

que se chegue à maturidade.   
Ao longo de 12 anos envolvido com a natação paraibana, foi 

possível acompanhar várias mudanças referentes ao desenvolvimento dessa 

modalidade. Durante esse período, observou-se uma grande participação de 

crianças e adolescentes em festivais de natação promovidos por clubes, prefeitura e 

principalmente pelas universidades, academias e escolas particulares. 

Notou-se que o maior número de piscinas concentrava-se nas 

escolas, academias e universidades, porém eram nos clubes que funcionavam as 

equipes de competição. Estas participavam de campeonatos estaduais, regionais, 

nacionais e internacionais, “revelando” novos valores da natação local, reflexo 

desses festivais de escolinhas. Esses festivais tinham em média 350 participantes, 

subdividos em categorias apresentadas pela Confederação Brasileira de Desportos 

Aquáticos (CBDA) e aquelas criadas pelos professores abaixo das categorias 

oficiais40.  

Não sendo diferente da realidade de outros Estados do país, a 

cobrança em busca de resultados precoces é um dos fatores que contribui para a 

desistência de muitas crianças que se encontram ainda nas categorias oficiais 

iniciais do esporte41. Após presenciar diversas situações referentes a uma cobrança 

prematura de resultados por parte de pais, técnicos e clubes com jovens nadadores, 

decidimos realizar este estudo, uma vez que, como educador físico, tendo como 

base da formação acadêmica o lúdico, permitiu-nos realizar treinamentos com 

crianças e adolescentes de forma recreativa, efetivando atividades envolvendo 

contestes que se adequassem as suas mudanças hormonais presentes nessa etapa 

do desenvolvimento. Para Krebs, Macedo42, os fatores fisiológicos causados pelos 



 

 

processos de maturação poderão acarretar diferenças entre as idades e gêneros 

quanto ao desempenho de crianças e adolescentes, enquanto que Araújo, Gomes43 

ressaltam a importância de treinamentos psicológicos na formação esportiva em 

decorrência às exigências competitivas. Lobo da Costa, Fernandes44 acreditam na 

necessidade de discutir uma pedagogia da natação orientada, para que o ensino 

dessa modalidade esportiva seja entendida de forma mais ampla, integrando a 

biomecânica e a fisiologia com a aprendizagem, controle e desenvolvimento motor. 

Baseado nesse parâmetro, o problema não está exatamente na 

idade precoce em que a criança entra para as equipes dos clubes, mas na forma 

como o ensino da natação deverá ocorrer: respeitando etapas de aprendizagem de 

forma gradativa até chegar na elaboração de treinamentos com maior nível de 

exigência41. Esse fato é constatado por Cafruni et al45 ao dividir em três as etapas de 

formação de jovens atletas do sul e do sudeste do país (praticantes de várias 

modalidades esportivas) para a verificação de altos resultados. Na natação, 

observou-se que mais de 65% dos atletas entre 14 e 16 anos obtiveram resultados 

significativos em campeonatos brasileiros, ao contrário do quantitativo de nadadores 

entre nove a 13 anos com 20%.  

A grande polêmica no meio esportivo está direcionada aos 

métodos usados para a identificação de talentos, determinando um modelo para o 

alto rendimento. Por essa razão, várias federações aquáticas se preocupam com a 

realização de competições e projetos envolvendo comunidades de bairro e escolas 

públicas, objetivando novas descobertas. A publicação do artigo II nos chama 

atenção para o surgimento do recordista em nível mundial na Paraíba. Percebeu-se 

que a família criou um ambiente esportivo passando entre as gerações, 

potencializando as características genéticas do nadador em questão. Dessa forma, 

para que o treinador conheça seus atletas na sua plenitude, faz-se necessário criar 

uma tríade entre pais, técnico e nadador para que possibilite identificar detalhes 

dentro e fora dos treinos que contribuam no respeito às limitações do jovem 

nadador. Essa interação deverá ocorrer desde as categorias de base, período este 

de grande importância na observação do desenvolvimento da criança, que muitas 

vezes é passado despercebido pelo treinador, contribuindo para a desistência da 

criança nesse esporte, tão precocemente. Para Lucato et al46, os pais ao exigirem 

dos seus filhos que se tornem grandes atletas aumentam a responsabilidade dos 



 

 

técnicos quanto ao seu cumprimento de educador no desenvolvimento da 

personalidade infantil através das práticas esportivas. 

As categorias da natação brasileira são divididas pelo ano de 

nascimento do nadador como é mostrado no artigo submetido II. Assim, dentro de 

uma mesma categoria poderemos ter nadadores que disputam provas com a data 

de nascimento no primeiro, meio e/ou último mês do ano. O artigo publicado e o 

manuscrito I, afirmam que a idade cronológica poderá servir como referência à 

medida que se identifique em qual estágio maturacional a criança ou o adolescente 

se encontra, porque são notórias as mudanças maturacionais em uma mesma 

categoria. Cabe ao treinador acompanhar essas mudanças ocorrentes 

principalmente no período do estirão de crescimento para que os treinamentos 

sejam adequados aos aspectos maturacionais.   

O Americam College of Sport Medicine47 confirma que os fatores 

de prevenção de lesões na prescrição dos exercícios durante a infância ocorrem à 

medida que os treinamentos com crianças e adolescentes sejam adequados ao 

aprimoramento da aptidão específica do esporte, no monitoramento do crescimento 

do jovem atleta e na progressão gradual nas cargas de treinos, evitando, desta 

forma, microtraumas por uso excessivo. Um ponto de partida seria as equipes 

dividirem seus treinamentos conforme o nível de performance associando ao estágio 

de desenvolvimento que o jovem atleta se encontra, ou seja, pela maturação. O que 

se tem observado são treinos divididos por categorias, embora dentro de uma 

mesma possuam nadadores com maturação tardia (com resultados não expressivos) 

treinando com nadadores de maturação precoce (com os melhores tempos e que 

suportam maiores intensidades de treino). Assim, as crianças que ainda não 

entraram na puberdade têm certa desvantagem quanto ao desempenho, 

apresentando-se muitas vezes desestimuladas ao observar que o companheiro de 

equipe, com a mesma idade, tem resultados superiores ao seu. Esse fato é reflexo 

de um planejamento a curto prazo que acarreta no aumento da taxa de evasão de 

crianças no esporte, antes mesmo de chegar as categorias que participam dos 

campeonatos brasileiros. Para Goldberg et al48, o aumento da intensidade dos 

treinamentos, independente dos calendários esportivos, torna-se seguro e eficaz à 

medida que se tem o controle da maturação biológica. 



 

 

Mesmo não apresentando diferenças na eficiência do nado ao 

dividir os resultados por categoria (artigo submetido II), as características 

antropométricas determinaram a diferença em decorrência da maturação biológica. 

As cargas de treinamento apresentadas aos nadadores, as quais provocam 

alterações em seu organismo, requerem certa dosagem para evitar o esgotamento 

físico, respeitando-se sua evolução biológica17. Muitos técnicos, por não 

conhecerem as condições reais dos seus nadadores durante seu crescimento, 

realizam treinamentos com sobrecargas, além das capacidades dos mesmos. 

Baseado nesse aspecto, ao considerarmos os estágios maturacionais observou-se 

diferenças referentes à predisposição genética (individualidade biológica), aos 

aspectos morfológicos (massa corporal, estatura, envergadura, % de gordura e o 

somatotipo) e as qualidades físicas básicas (força, velocidade, resistência, agilidade, 

flexibilidade e coordenação). 

  As oscilações ocorridas na puberdade demonstram que o desempenho 

não ocorre em decorrência exclusiva do treinamento, mas devido às mudanças 

estruturais do organismo pelos processos maturacionais. Esse fato confirma os 

cuidados que os profissionais da saúde ligados ao esporte deverão ter com os 

jovens atletas, pois a maturação poderá auxiliar no tipo de treinamento específico às 

necessidades desse atleta17-18, 33.  

Outro detalhe observado nos estudos realizados em 2005 volta-se 

para o quantitativo de nadadores que cresceu em cada estágio maturacional. Porém, 

nos resultados apresentados nos estudos em 2006, em uma das principais equipes 

da Paraíba notou-se o inverso, confirmando uma queda no número de nadadores 

até as últimas categorias oficiais da natação. Um trabalho de massificação das 

categorias de base necessitam de estratégias para que motivem os jovens 

nadadores à permanência na modalidade, enquanto que a realização de 

competições e treinamentos extensivos quanto a intensidade poderá ser uma das 

principais causas da desistência precoce do esporte40-41. 

Sabendo da existência de rakings referentes aos tempos dos 

nadadores nas suas respectivas categorias, seus resultados, que refletem de forma 

generalizada o desempenho do nadador, requer uma atenção mais detalhada para 

divulgação e avaliação da performance dos nadadores. 

Uma das grandes realizações deste estudo está na proposta de 

tabelas de referência para nadadores masculinos (Anexo 2)  com  informações 



 

 

inéditas, as quais, respeitando a regionalização brasileira, servirão para nadadores 

da Paraíba e até de parâmetro para nadadores do nordeste.   

A proposta destas tabelas está baseada nos estágios da 

maturação sexual que possibilita apresentar os aspectos antropométricos, da 

potência do nado crawl e as principais qualidades físicas básicas atendendo as 

características individuais dos jovens nadadores.  

Dessa forma, será possível auxiliar os profissionais que trabalham 

com natação, através desses referenciais das potencialidades dos nadadores, 

visando traçar um perfil dos mesmos na orientação e seleção esportiva.  

A partir dos resultados apresentados neste estudo, constatou-se 

que a natação da Paraíba é composta de um quantitativo significativo de velocistas, 

representados na dermatoglifia pela presença de L>W, na somatotipia pela presença 

da mesomorfia e do baixo percentual de gordura, possibilitando personalizar os 

treinamentos conforme as características individuais dos atletas.  

Em suma, são notáveis as mudanças acadêmicas e pessoais em 

decorrência deste mestrado. Graças ao programa, mantenho intercâmbio com 

profissionais de várias partes do Brasil e do mundo, foi possível conhecer novas 

fronteiras da medicina que ainda não conhecia, as quais poderei adequar a novos 

estudos, pude orientar trabalhos monográficos da graduação e especialização com 

temas referentes ao estudo, tornei-me membro de duas bases de pesquisas, sendo 

uma da UFRN e outra da UERN, ampliaram-se as possibilidades do mercado de 

trabalho fazendo com que viesse a trabalhar e residir no Rio Grande do Norte. 

Termino com o sentimento de poder ir mais longe, galgando o Doutorado. 

 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

 
ANEXO 1 - RESUMOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS CIENTÍFICOS 

 

- Nível de coordenação dos nadadores paraibanos através da 
biomecânica do nado conforme os estágios maturacionais, no III Congresso 

Científico Norte-nordeste - CONAFF, Fortaleza – CE no ano de 2007; 
 

 
  
 
 
 

 



 

 

Comparação das características Dermatoglíficas e das qualidades 
físicas força, velocidade e resistência de nadadores paraibanos entre os 
estágios maturacionais, no VII Simpósio Nordetino de Atividade Física e Saúde em 

João Pessoa – PB no ano de 2006; 

 
 

 



 

 

- Efeitos da Menarca no resultado de nadadoras velocistas brasileiras, 
no VII Simpósio Nordetino de Atividade Física e Saúde em João Pessoa no ano de 

2006; 

 

 
 



 

 

- Análise somatotípica e das qualidades físicas básicas de alunos de 
natação do projeto desportivo recreativo comunitário - PDRC/UNIPÊ – Paraíba; 
no XX Congresso Internacional de Educação Física – FIEP em Foz do Iguaçu – PR, 

ano de 2005;  

 
 

 
 



 

 

- Perfil dermatoglifico, somatotípico e das qualidades físicas básicas de 
nadadores do projeto campeão do amanhã de João Pessoa – Paraíba, no XX 

Congresso Internacional de Educação Física – FIEP em Foz do Iguaçu – PR, ano de 

2005;  

 

 
 



 

 

- Estudo comparativo da potência de membros inferiores com a 
velocidade para a melhoria da performance de indivíduos de 12 a 14 anos, no 

XX Congresso Internacional de Educação Física – FIEP em Foz do Iguaçu – PR, 

ano de 2005;  

 

 
 
 



 

 

- Teste de Auto-Estima em Nadadores do Ensino Municipal da Cidade de 
João Pessoa – Paraíba, no XX Congresso Internacional de Educação Física – FIEP 

em Foz do Iguaçu – PR, ano de 2005;  

 
 

 
 
 



 

 

- Realização do teste de natação em séries progressivas como 
identificação do ritmo aeróbico de nadadores de João Pessoa – PB, na 10ª 

Jornada de Educacion Fisica del Mercosul e Congresso Sudamericano FIEP, Jesus 

Maria, Cordoba - Argentina no ano de 2005; 

 
 



 

 

ANEXO 2 - TABELAS DE REFERÊNCIA PARA NADADORES PARAIBANOS 

 
 

Tabela 1 – Tabela de referência para antropometria, qualidades físicas básicas e potência muscular para o nado crawl no estágio 

maturacional 1 para nadadores paraibanos. 

Estágio Maturacional 1 

Class.  
 

Antropometria Qualidades físicas básicas Potência Muscular 
para o nado crawl 

Massa Estat. Enverg. D Env-Est %G VEL FMI FMS RA RST FLX AGI VM PMI PMS PNADO 
Excelente 36,2 148 151 0,03 7,8 17,25 0,31 3,3 39 650 34 11,03 1,45 41 0,98 50,4 

Bom 35 143 144 0,02 10,1 18,26 0,28 2,9 36 585 31,5 11,49 1,37 39,5 0,89 46,4 
Regular 31,4 136 137 0,02 12,9 19,46 0,27 2,6 32 540 22 12,37 1,28 34 0,78 39,1 

Ruim 26,8 133 133 0,01 14,1 22,18 0,24 2,3 26 503 19,5 12,83 1,13 33 0,69 32,4 
 

 

Tabela 2 – Tabela de referência para antropometria, qualidades físicas básicas e potência muscular para o nado crawl no estágio 

maturacional 2 para nadadores paraibanos. 

Estágio Maturacional 2 

Class.  
 

Antropometria Qualidades físicas básicas Potência Muscular 
para o nado crawl 

Massa Estat. Enverg. D Env-Est %G VEL FMI FMS RA RST FLX AGI VM PMI PMS PNADO 
Excelente 49,1 146 155 0,09 8,8 16,66 0,44 3,3 37 645 34,4 10,12 1,49 62,6 0,77 65,9 

Bom 48 145 147 0,06 11,2 17,36 0,36 3,2 35 639 30 10,49 1,42 56 0,73 64,7 
Regular 39,7 145 146 0,02 16,7 18,54 0,27 2,9 30 586 26,5 12,57 1,33 48 0,66 54,3 

Ruim 32,7 142 142 0,01 22 19,83 0,26 2,7 24 435 19 13,13 1,14 40 0,61 43,5 
 



 

 

Tabela 3 – Tabela de referência para antropometria, qualidades físicas básicas e potência muscular para o nado crawl no estágio 

maturacional 3 para nadadores paraibanos. 

Estágio Maturacional 3 

Class.  
 

Antropometria Qualidades físicas básicas Potência Muscular 
para o nado crawl 

Massa Estat. Enverg. D Env-Est %G VEL FMI FMS RA RST FLX AGI VM PMI PMS PNADO 
Excelente 51,4 161 169 0,09 6,5 15,48 0,43 3,7 45 780 31,8 10,73 1,61 65 0,76 77,3 

Bom 49,2 155 160 0,08 8,2 15,97 0,39 3,5 40 720 26 10,94 1,56 62 0,67 71,4 
Regular 38,4 149 153 0,05 14 17,35 0,34 3,3 36 634 24 11,21 1,43 49 0,61 54,6 

Ruim 35,6 143 148 0,04 16,7 18,73 0,32 2,9 30 536 16,5 12,06 1,28 45 0,57 44 
 

 

 

 

Tabela 4 – Tabela de referência para antropometria, qualidades físicas básicas e potência muscular para o nado crawl no estágio 

maturacional 4 para nadadores paraibanos. 

Estágio Maturacional 4 

Class.  
 

Antropometria Qualidades físicas básicas Potência Muscular 
para o nado crawl 

Massa Estat. Enverg. D Env-Est %G VEL FMI FMS RA RST FLX AGI VM PMI PMS PNADO 
Excelente 73,9 177 184 0,11 5,8 13,65 0,61 6,2 52 958 36 9,75 1,83 111,6 0,55 133,9 

Bom 61,8 173 182 0,09 7,7 13,78 0,54 5,7 46 890 34,6 10,07 1,81 103 0,48 108,2 
Regular 56,7 172 177 0,07 10,2 14,8 0,45 5,0 39 798 31,5 10,58 1,65 85 0,40 98,7 

Ruim 52,6 162 170 0,04 7,7 15,81 0,41 4,1 35 675 29,5 11,04 1,56 74 0,35 80,4 
 



 

 

Tabela 5 – Tabela de referência para antropometria, qualidades físicas básicas e potência muscular para o nado crawl no estágio 

maturacional 5 para nadadores paraibanos. 

Estágio Maturacional 5 

Class.  
 

Antropometria Qualidades físicas básicas Potência Muscular 
para o nado crawl 

Massa Estat. Enverg. D Env-Est %G VEL FMI FMS RA RST FLX AGI VM PMI PMS PNADO 
Excelente 75,2 185 190 0,18 5,2 12,74 0,64 6,3 58 988 47 9,79 1,96 129,6 0,45 143,7 

Bom 70,7 179 187 0,11 6,6 13,25 0,58 5,7 49 933 43 10,07 1,89 110,5 0,42 133,3 
Regular 59,7 1,75 182 0,07 8,6 13,72 0,50 5,2 45 858 37 10,48 1,82 95 0,38 105,9 

Ruim 54,1 169 176 0,04 10,5 14,51 0,45 4,7 39 786 30 11,21 1,72 79,5 0,35 92,0 
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Os resultados dos nadadores são classificados conforme as representações 

pela soma dos números dividido pelos números de variáveis (antropométricas, 

qualidades físicas básicas e potência do nado crawl), utilizando como critérios de 

classificação a seguinte legenda: 
 

Ruim = 1 

Regular = 2 

Bom = 3 

Excelente = 4 

 

PROCEDIMENTOS PARA CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL DOS NADADORES 

PARAIBANOS: 

 

1o passo = identificar o estágio maturacional que o nadador se encontra; 

2o passo = após identificar a tabela por estágio maturacional, identificar a 

classificação dos  resultados  (exemplo em amarelo:  massa =4;  estat.=2; 

enverg.=2;  D Env-Est = 1; %G = 3); 

 

Estágio maturacional 1 
Classificação  

 
Antropometria 

Massa Estat. Enverg. DEnv-Est %G 
Excelente (4) 36,2 148 151 0,03 7,8 

Bom (3) 35 143 144 0,02 10,1 
Regular (2) 31,4 136 137 0,02 12,9 

Ruim (1) 26,8 133 133 0,01 14,1 
 

3o passo = soma-se os resultados e divide pelo número de variáveis da 

antropometria, ou seja, por cinco) 

 
4 o passo = o resultado é comparado na tabela abaixo: 

CLASSIFICAÇÃO VALOR 

EXCELENTE 3,1 a 4 

BOM 2,1 a 3 

REGULAR 1,1 a 2 

RUIM 0 a 1 
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5 o passo = destacar a classificação antropométrica (no exemplo= 2,4 = BOM) 

6 o passo = Faz-se o mesmo procedimento com as qualidades físicas e a potência 

do nado crawl. 

7 o passo = ao final soma-se os resultados das variáveis antropométricas, 

qualidades físicas básicas e potência do nado crawl e divide por três que se obtém 

uma classificação geral do nadador dentro de cada estágio maturacional, ou 

classifica-se tudo de uma vez somando todos os resultados e em seguida divide-se 

por 16. 
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ANEXO 3 – CARTAS DE SUBMISSÃO EM REVISTAS 

 

 
 

COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE 

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicamos que o artigo “ANTROPOMETRIA E EFICIÊNCIA DO NADO ENTRE 

OS ESTÁGIOS DA MATURAÇÃO SEXUAL”, de autoria de Adalberto Veronese da 

Costa, José Alfredo Dias Pinto Júnior, Humberto Jefferson de Medeiros, Paulo 

Moreira Silva Dantas, José Fernandes Filho e Maria Irany Knackfuss foi 
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ABSTRACT 

 
The aim of this research was to analyse genetic markers, anthropometry and basic 

physical qualities in the differret stages of sexual maturation in swimmers in Paraíba. 

It is characterised as a descriptive cross sectional study. The sample was composed 

of  119 swimmers (males) that were divided among the stages of sexual maturation, 

from 7 to 17,9 years of age. They were associated to a local federation, the 

Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos. The tests used were: genetic 

markers– dermatoglyphics; anthropometry – body mass, stature, arm span, fat 

percentage and somatotype; physical qualities– speed tests (25 meters crawl), 

strength (vertical jump) to inferior limbs, verarm throwing arremesso of a 2kg 

medicineball to superior limbs and abdominal), resistence (12 minutes to swimming), 

agility (he multistage 20-meter shuttle run test), flexibility (sit and reach test ) and 

coodination (stroke index); power of swimming (mean velocity in 25 meters mutiplied 

by body mass) and the self –assessment of the sexual maturation supervised by a 

pediatric specialist. In the analyses we used the  test  normality of Shapiro-Wilk, then, 

we used ANOVA- one way followed by Post-Hoc test of Scheffé. The data showed in 

dermatogliphics a genetic tendence to  velocity (L>W) with a predominance of the 

meso-ectomorphic somatotype  profile; in relation to the physical qualities there was 

an evolution of the results in every stage due to the antropometric variables, except 

in the coordination tests. There were no significative differences between the stages. 

We conclude that swimming in Paraíba is composed of a signicative number of 

velocists with a mesomorph somatotype profile and low fat percentage, and that 

made it posssible to us to recomend that the trainings must be individual and 

according to personal characteristics of each athlete, and that the used variables 

must be specific for every region of the country. This dissertation presents a relation 

of multidiciplinar interface and its content has an application in Physical Education 

and Medicine. 

Key-words: physical fitness, health, swimming. 

 

 

 


