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Resumo 
 

O remate é um dos recursos técnicos mais importantes no jogo de andebol evoluído. A 

aprendizagem e aperfeiçoamento da técnica de remate são conteúdos basilares da 

formação de jovens andebolistas. O objectivo do presente estudo foi analisar a 

influência do tamanho da bola na velocidade e no desempenho no remate. Este 

estudo centrou-se na fase de transição do escalão de infantis para iniciados. A 

amostra foi constituída por 12 jogadores de andebol, com idades compreendidas entre 

os 12 e os 13 anos. Foram analisadas as variáveis velocidade de remate e alguns 

parâmetros de execução técnica em diferentes situações de remate sem oposição. 

Foram ainda considerados alguns parâmetros antropométricos e a maturação sexual 

como variáveis independentes. A velocidade da bola foi medida utilizando um 

velocímetro (Radar Stalker Sport 2069). Nos resultados obtidos constatou-se que 

existem diferenças estatisticamente significativas na velocidade do remate quando foi 

considerado o tamanho da bola. Os remates realizados utilizando a bola 1 são 

significativamente mais rápidos do que aqueles que são realizados com bola 2 em 

todas as situações de remate (apoio - 7m e suspensão - 6 e 9m). Do ponto de vista 

técnico, a utilização da bola 2, provocou mudanças técnicas na execução dos remates, 

nomeadamente a colocação do cotovelo abaixo do ombro e o ângulo entre o braço e o 

antebraço ser inferior a 90º. O diâmetro palmar transversal e a maturação sexual 

explicaram a maior parte da variação da velocidade de remate. É possível inferir que 

as diferenças verificadas na velocidade e técnica de remate, poderão dever-se quase 

exclusivamente à diferença na massa das duas bolas utilizadas no estudo. 

 

 

 

Palavras-chave: Formação no andebol, velocidade do remate, técnica de remate, 

maturação sexual e antropometria. 
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Abstract 
 

The throw is the most important technical resource in handball game. The learning and 

development of throwing technique are the main resources for young players. The aim 

of our study was analyze the influence of the size of the ball in the speed and the 

performance in the throw. This study was centered on the transition phase from sub-13 

class to the next one. The sample of study was 12 handball players, aged between 12 

and 13 years old. There were analyzed the throwing velocity and some aspects of 

technical throws without opposition. We used some anthropometric parameters and 

sexual maturation as independent variables. The ball velocity was measured using a 

speedometer (Radar Stalker Sport 2069). In results it was found that there are 

statistically significant differences in throwing velocity when the ball size is considered. 

In all throwing situations, the throws conducted using the ball 1 are significantly faster 

than those made with ball 2 throw on the spot (7m) and throw with an upward jump (6 

and 9m). About technical issues, we found that throws with ball 2, presents a few 

technical errors like the elbow stays above the level of shoulder and the angle between 

arm and forearm is less than 90º. Palmar diameter transversal and sexual maturation 

explains the most part of variation oh throwing velocity. It is possible established that 

differences occurred in velocity and technical throwing performance, might due 

explained almost to the difference in the mass of the two balls used in our study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Training in handball, throwing velocity, throwing techniques, sexual 

maturation and anthropometry. 
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Resumé 
 

La fermeture est une des ressources techniques plus importantes dans le jeu de 

handball évolué. L'apprentissage et le perfectionnement de la technique de fermeture 

sont des contenus fondamentaux de la formation de jeunes handballeurs. L'objectif de 

présente étude a été analyser l'influence de la dimension de la boule dans la vitesse et 

dans la performance dans la fermeture. Présente étude il s'est centré dans la phase de 

transition des infantiles pour les initiés. L'échantillon a été constitué par 12 joueurs de 

handball, avec des âges compris entre les 12 et 13 années. Ont été analysées les 

variables vitesse de fermeture et quelques paramètres d'exécution technique dans de 

différentes situations de fermeture sans opposition. Encore ont été considérés 

quelques paramètres anthropométriques et la maturation sexuelle je mange des 

variables indépendantes. La vitesse de la boule a été mesurée en utilisant un 

tachymètre (Radar Stalker Sport 2069). Dans les résultats obtenus il s'est constaté qui 

existent des différences statistiquement significatives dans la vitesse de la fermeture 

quand a été considérée la dimension de la boule. Les fermetures réalisées en utilisant 

la boule 1 sont significativement plus rapides de ce que ceux qui sont réalisés avec 

boule les 2 dans toutes situations de fermeture (aide - 7m et suspension - 6 et 9m). Du 

point de vue technique, l'utilisation de la boule 2, a provoqué des changements 

techniques dans l'exécution des fermetures, notamment le placement du coude au-

dessous de l'épaule et l'angle entre le bras et l'avant-bras être inférieure à 90º. Le 

diamètre palmar transversal et la maturation sexuelle ont expliqué la plupart de la 

variation de la vitesse de fermeture. Il est possible d'inférer que les différences 

vérifiées dans la vitesse et la technique de fermeture, pourront se devoir presque 

exclusivement à la différence dans la masse des deux boules utilisées dans l'étude. 

 

Mots-clé : Formation dans le handball, vitesse de la fermeture, technique de 

fermeture, maturation sexuelle et anthropométrie. 
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1. Introdução  

1.1 Enquadramento Geral 
O andebol assume-se, actualmente, como uma modalidade de grande 

expressão nos países europeus, quer ao nível do número de praticantes que 

envolve na sua prática, quer no interesse e mediatização que lhe é dedicado.1  

Este sucesso mediático também será o reflexo dum período de interesse no 

jogo, o qual se desenvolve sobre um novo conceito de velocidade em todas as 

suas facetas. De uma forma global, a velocidade do jogo está a aumentar na 

execução das habilidades técnicas, nas decisões ao nível táctico, na duração 

dos ataques, no desenvolvimento dos contra-ataques e numa maior 

criatividade dos jogadores (Aagard, 2007; Sevim & Bilge, 2007). Segundo Seco 

(2007) há claramente um aumento do número de ataques por jogo, quer no 

masculino, quer no feminino, em que a velocidade não é um requisito para o 

jogo, mas sim, uma realidade inquestionável.  

Esta realidade resulta naturalmente num aumento do número de remates por 

partida onde o acto de rematar forte, rápido e colocado longe da baliza ou em 

situações de choque com o adversário, é cada vez mais um aspecto decisivo 

num jogo com “menos espaço” para jogar (Ehret et al., 1995).  

Sobre esta nova realidade, a aprendizagem das habilidades técnicas de um 

jogador de andebol é extremamente importante na medida em que é através 

delas que o jogador materializa decisões em situação de jogo (Tani, 2007) 

desde a formação até ao escalão sénior. 

Estando directamente envolvido na formação de jogadores como treinador e 

consciente da importância da aprendizagem desta habilidade nos vários 

                                                            
1 A exemplo disso mesmo, podemos verificar transferências entre os maiores clubes europeus 
a atingirem os 800000 euros, como foi o caso do jogador Ivano Balic, um dos melhores 
jogadores do mundo, transferindo-se do Portland San Antonio para o Ozigurange Zagreb (in 
Jornal O JOGO, 14 de Julho de 2008, pp. 68). 
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escalões onde o tamanho da bola é uma condicionante do jogo, pretendemos 

com este estudo, perceber a influência da mesma no desempenho de alguns 

remates com atletas em fase de transição de escalão. 

 A pertinência desta questão evidencia-se com uma pequena análise ao longo 

destes últimos anos à constituição das equipas de top portuguesas, onde se 

verificava a ausência de um número elevado de jogadores portugueses 

considerados rematadores de 1ª linha de qualidade, sendo essas posições 

ocupadas normalmente por jogadores estrangeiros de grande estatura. 

Contudo, ao procurarmos uma explicação para este facto nas questões 

antropométricas, falamos da estatura, tamanho da mão e do braço. Se 

consideramos que atletas de países diferentes, da mesma idade, com 

diferenças antropométricas significativas, realizam a sua formação utilizando 

bolas de tamanho idêntico, poderemos inferir que a sua disponibilidade e 

variedade de remates não será a mesma por várias razões. Sabendo à partida 

que o tamanho da mão confere bastante segurança ao remate, aliado a uma 

estatura mais elevada, é possível que estes dois atletas cheguem ao escalão 

sénior com um reportório de remate diferente. Também é fundamental que não 

descuremos a parte do ensino do remate, pois caracterizando-se o andebol 

pela imprevisibilidade, instabilidade e mutabilidade contextual, exige ao 

praticante que modifique o padrão original de execução do remate para que 

seja possível responder adequadamente às novas situações que a defesa 

condicionou ou que o ataque proporcionou.  

Na formação, onde há uma grande variedade estrutural e morfológica, em 

contextos individuais específicos, o jogador opta sempre por um padrão 

preferido, mais confortável e eficiente (Tani, 2007), ou seja, opta normalmente 

pela situação em que se sente mais confortável para rematar, o que poderá vir 

a limitar o seu reportório motor. 

Deste modo, durante a sua formação como jogador deverá ser confrontado 

com o maior número de situações possíveis de forma a conseguir aprender o 
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maior número de possibilidades de remate e ser capaz de utilizá-los 

dependendo do contexto de jogo (adaptabilidade do jogo). 

1.2 Objectivo do Estudo 
O presente trabalho tem como ideia central analisar a influência do tamanho da 

bola de andebol na velocidade e no desempenho técnico do remate (remate 

em apoio – 7m; e em suspensão - 6 e 9m). 

Procuraremos analisar as possíveis diferenças à luz da maturação sexual e de 

alguns indicadores antropométricos como o peso, a altura e o tamanho da mão 

que muitas vezes é apontado como um indicador de selecção desportiva (Lidor 

et al., 2005). 

Numa vertente mais analítica, julgamos ser pertinente estudar a influência do 

tamanho da bola no remate de jovens praticantes, pois nas mudanças de 

escalão, de infantis para iniciados e de iniciados para juvenis masculinos, 

ocorre uma mudança do tamanho da bola, que se reflecte num aumento do 

perímetro e do peso da bola. Isto significa que num período de transição curto 

entre o fim da época desportiva e o início de outra, o jogo e o treino passam a 

ser realizados com uma bola maior. Neste período de transição, a adaptação e 

aquisição de padrões motores dos jogadores, deverá ser uma preocupação do 

treinador, para evitar a adopção de padrões motores adulterados e 

descontextualizados do jogo, que posteriormente serão de difícil correcção. 

Apesar de ser unânime a importância do remate no andebol e na prestação 

global da sua equipa, são poucos os trabalhos científicos que tratem de forma 

aprofundada a temática, analisando mais o remate á luz duma análise 

biomecânica do movimento (Graziano, 1997; Van den Tillaar & Ettema, 2007), 

ou duma avaliação da velocidade do remate em função de um tipo de trabalho 

de força realizado (Van Muijen et al., 1991;Barata, 1992; Soares, 1995; 

Skoufas et al., 2003; Marques & González-Badillo, 2006, Ettema et al., 2008).  
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1.3 Estrutura do Estudo 
Inicialmente, enquadraremos conceptualmente o Andebol no universo dos 

Jogos Desportivos Colectivos (JDC), e caracterizá-lo-emos enquanto fenómeno 

complexo e com especificidade própria. Abordaremos também alguns aspectos 

relacionados com a formação no andebol, a maturação e o crescimento dos 

jogadores. 

De seguida, pretenderemos explicar a importância da aquisição da técnica de 

remate durante o processo de formação e faremos uma breve descrição 

técnica dos remates utilizados neste estudo. 

Mais à frente, realizaremos um enquadramento conceptual da metodologia 

referindo a importância da descrição e quantificação do desempenho dos 

atletas no remate em escalões de formação. 

Posteriormente, nos capítulos da apresentação e discussão dos resultados, 

analisaremos os resultados obtidos à luz da revisão bibliográfica efectuada nos 

capítulos anteriores e da problemática inicial. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1 A Formação no Andebol 
 A formação no andebol, como em qualquer desporto, não pode ser descurada 

de forma alguma, pois será a partir deste processo que surgirão os novos 

jogadores seniores para os clubes e selecções nacionais. Numa realidade 

como a nossa em Portugal, em que cada vez mais, os clubes têm menos 

dinheiro para investir na aquisição de jogadores estrangeiros de qualidade, ao 

contrário dos grandes clubes europeus, a formação tem de ser um aspecto 

sobrevalorizado, pois daí nascerão novos atletas. Neste trabalho quando falar 

de formação, estará sempre implícito um processo de formação de jovens 

atletas tendo em vista a sua participação futura ao mais alto nível em Portugal, 

ou seja, a procura de formação de jogadores com muita qualidade, para 

representar a selecção nacional.  

Antes de continuarmos a falar na formação, vamos situar o andebol como jogo 

desportivo colectivo e nas implicações que este facto acarreta no decorrer 

deste processo. Para Antón et al. (2000) o que caracteriza o andebol como um 

jogo desportivo colectivo é o facto das acções do jogador de andebol se 

desenvolverem numa situação dinâmica, em que as relações espaciais se 

alteram constantemente, bem como a exequibilidade da própria acção iniciada, 

sendo que todas as acções desenvolvidas estão dependentes do instante. 

Em concordância, Cuesta (2001) descreve o andebol como uma modalidade 

aberta, na qual a sua principal característica é o grande grau de incerteza do 

que irá acontecer, pelo que, em cada situação, a melhor execução será sempre 

em função do que acontece no momento. Neste contexto, a qualidade do 

jogador dependerá da sua capacidade de análise e interpretação das situações 

de jogo, bem como da capacidade de adaptação às mesmas. Este autor afirma 

ainda que nas modalidades desportivas abertas como é o caso do andebol, a 

táctica individual é determinante, sendo a técnica um elemento que exige 
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adaptação constante. O facto de existirem jogadores que realizam bem a 

técnica em situações isoladas, mas que quando colocados perante a defesa 

(alteração do contexto) essa mesma qualidade de execução altera-se por 

completo, resulta de lacunas ao nível da táctica individual, e pelo facto da sua 

técnica não ter sido aprendida sob condicionantes da situação de jogo. 

Deste modo, pretende-se dar ênfase ao chamado lado mais “técnico” do jogo, 

que de acordo com uma determinada concepção de jogo, propõe a dimensão 

técnica e o talento em interacção, onde o aprendiz deve ser estimulado a 

explorar as suas potencialidades de movimento, sendo a macro-estrutura do 

movimento (a técnica) apenas um referencial orientador dessa exploração 

(Tani, 2000), que terá sempre lugar num contexto táctico.  

Para contrariar estas lacunas da formação com jovens temos de estar 

despertos para uma nova realidade. A crescente importância da prática 

desportiva e a participação cada vez mais precoce dos jovens desportistas 

merece uma maior atenção na preparação destes atletas (Silva et al., 2001). 

No entanto, a especificidade do treino com os mais jovens, confere-lhe 

nuances que o diferenciam do treino dos adultos.  

Conscientes da importância de treinar jovens, é imperativo que os treinadores 

conheçam completamente as modificações que operam ao longo da sua vida 

desde os factores inerentes ao seu crescimento e maturação, o tipo de 

actividade física e a capacidade para melhorar, através do treino, dos diversos 

órgãos e funções (Ferreira, 1999) em contexto de jogo. 

Ainda nesta linha de pensamento, Bompa (2000) assume que em cada grupo 

etário, a prática da actividade física pode surtir efeitos positivos desde que 

devidamente orientada para a propensão biológica característica de cada 

indivíduo onde podemos identificar algumas fases: 

- Entre os 6 e os 9 anos situa-se o período óptimo para a aquisição de 

habilidades motoras que permitem o conhecimento consciente do próprio 

corpo, das suas capacidades e potencialidades; 
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- Entre os 10 e os 12 anos devem ser adquiridas as habilidades corporais 

solicitadas pelas técnicas da maioria das modalidades desportivas; 

- A partir dos 13 anos deve começar a especialização por modalidade. 

Contudo, o mesmo autor sugere que uma formação descontextualizada do jogo 

pode conduzir a graves problemas de adaptação e que a superação dos 

insucessos e frustrações desportivo-competitivas em idades posteriores seja 

um processo de difícil resolução, podendo atingir um carácter limitativo na 

progressão desportivo-motora do atleta.  

Sabendo da importância de uma formação completa e contextualizada, 

julgamos que a aprendizagem técnica só fará sentido, se assentar no princípio 

básico da integração dos diferentes processos técnicos no seio das 

características intrínsecas do jogo. A assimilação de uma componente técnica 

descontextualizada das condicionantes do jogo resulta num recurso de eficácia 

reduzida e desajustado das exigências da competição. 

2.1.1 O remate na Formação 
É fundamental que todo o processo de ensino/aprendizagem de uma técnica 

desportiva seja constantemente contextualizado pelas tarefas específicas do 

jogador quando em oposição. Neste sentido é necessário propor situações no 

treino que permitam a aplicação das habilidades técnicas, ou seja, o jogador 

quando em situação de adversidade e cooperação tem de resolver as 

situações pela análise ajustada da realidade e pela selecção dos meios mais 

adequados que lhe permitam resolver os problemas (Baião, 2006). 

O remate é um meio técnico de elevada importância no seio das aquisições 

básicas do andebolista. Logo, numa fase de iniciação, este gesto surge como 

meio técnico básico de finalização, que permitirá ao jogador ultrapassar as 

dificuldades impostas pela defesa adversária. Só a obtenção de golos, 

traduzida por um cada vez maior nível de eficácia, promove um aumento da 

motivação para a prática desta modalidade. Entendemos que a concretização 
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do objectivo do ataque é o elemento mais fortemente estimulante do interesse 

em aderir a este jogo desportivo colectivo. 

Um risco inerente numa primeira abordagem ao remate de forma 

descontextualizada na formação de um jogador poderá passar pelo facto de a 

repetição de uma técnica que especifica os detalhes microscópicos do 

movimento possa conduzir mais rapidamente à padronização do movimento, 

tornando a aprendizagem aparentemente mais eficiente, apesar desta 

padronização poder corresponder também a uma perda proporcional da 

capacidade de aplicação da habilidade no contexto de jogo. O mesmo será 

dizer que este padrão de movimento será rígido, estereotipado e de baixa 

adaptabilidade (Tani, 2000). 

Deste modo, o ensino da técnica nos Jogos Desportivos Colectivo deve ser 

realizado em ambientes que integrem a especificidade do jogo, porque o seu 

domínio exige elevada adaptabilidade; caso contrário, se o praticante souber 

executar primorosa e consistentemente o gesto técnico, tal não significa que o 

saiba aplicar apropriadamente no jogo (Mesquita, 2007).  

2.1.2 Orientações para o treino na formação 

Estando neste estudo a abordar uma questão relacionada com a formação de 

atletas, julgamos ser coerente abordar esta temática no caso particular da 

modalidade que estamos a estudar. 

 Cuesta (2001) aponta como um erro central muitas vezes cometido, o adequar 

os conteúdos às etapas, dividir o jogo adulto em fatias, ensinando-as 

progressivamente, juntando a cada etapa um novo pedaço, na expectativa que 

no final o jogo adulto seja reproduzido. Na sua opinião a solução poderá passar 

por pegar na globalidade do jogo e adaptá-la a cada uma das idades, de forma 

a conduzir o atleta ao domínio do jogo através da obtenção de êxitos 

sucessivos. 
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Czerwinski e Taborsky (1997) indicam algumas formas de ensino do andebol 

para os jovens atletas, como os jogos pré-desportivos (diferentes formas de 

jogo são utilizados em fases iniciais da aprendizagem) e a “forma do jogo 

simples, educacional e básico”. Neste tipo de jogos apenas são inseridas as 

regras que têm relevância para os elementos técnicos anteriormente 

ensinados. Por exemplo: num caso de ensino do drible, a regra do transporte 

deverá ser logo introduzida de forma a evitar futuras faltas técnicas. Isto resulta 

numa aprendizagem contextualizada no jogo e na opinião dos autores, num 

fluir suave do jogo no qual os atletas jovens podem desfrutar dos resultados. 

Ehret (2002) aprofunda mais uma posição de progressão em etapas, 

especificando numa análise bastante cuidada e pormenorizada, cada forma de 

jogo como mais ou menos adequada a cada fase de aprendizagem. Apenas 

vamos apresentar as duas primeiras fases, pois são aquelas que englobam a 

amostra deste estudo: 

Fase 1 (até 12 anos): 

Como ferramentas principais a serem utilizadas o autor indica jogos com 

situações simplificadas e estandardizadas, aprimorando-se inicialmente o jogo 

básico 4x4+1. Com os jogadores de 9 a 12 anos admite poder ser aumentado o 

número de jogadores até á forma 6x6, no entanto, que estes tenham 

experiência anterior na forma mais simples do jogo. A preferência é a utilização 

de jogos livres com as várias formas de marcação individual. 

Comparando esta fase com a realidade em Portugal, verificamos que não se 

verifica, pelo menos de modo formal, até porque, a partir dos 11 anos o jogo 

decorre num campo formal de andebol. Contudo, ao nível do treino na 

formação, sabemos que vários clubes realizam um trabalho com base nesta 

fase, especialmente os que têm pavilhão próprio, onde são bem evidentes as 

marcações dos campos reduzidos no recinto formal. No entanto, concordamos 

com a organização desta fase, uma vez que num período inicial de 

aprendizagem, os atletas necessitam de decidir e executar muitas vezes em 

contexto de jogo. Deste modo, num campo reduzido e com um menor número 
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de jogadores, estas acções/interacções aconteceriam naturalmente mais 

vezes. 

Fase 2 (até 13/14 anos): 

Para o desenvolvimento criativo da capacidade de jogo, sem uma obrigação 

táctica, o autor defende que nesta fase é mais importante jogar do que 

exercitar do ponto de vista metodológico, devendo por isso utilizar-se jogos 

básicos elementares. Alerta ainda para o facto de que os jovens devem 

aprender, o mais amplamente possível, a forma grossa de um repertório de 

variações técnicas e comportamentos tácticos elementares no ataque e na 

defesa.  

Por exemplo, no que respeita ao nosso estudo, julgamos fundamental que os 

jovens atletas sejam capazes de rematar de várias formas (suspensão, apoio, 

anca, etc.) e a partir de locais distintos (ponta, pivot, 1ª linha, 6m, etc.) 

adaptando-se sempre ao contexto em que o remate acontecerá. Um atleta 

limitado é aquele que não sabe ajustar e executar a habilidade técnica ao 

contexto de jogo. 

Em suma, indica para o treino de jovens os jogos pré-desportivos e a forma do 

jogo simples, educacional e básico, que na nomenclatura nacional se pode 

equiparar ao jogo condicionado em regras, tempo e espaço.  

 

2.2 Maturação Biológica 

Um dos problemas centrais do planeamento do processo de treino desportivo, 

é o do estabelecimento da estrutura de ensino e rendimento de cada 

modalidade desportiva, associada à determinação dos estádios de 

desenvolvimento dos atletas. 

O processo de crescimento e desenvolvimento do jovem atleta implica o 

conhecimento preciso acerca do processo evolutivo da criança na sua 
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caminhada para a maturidade. O hábito de agrupar crianças e jovens atletas 

em função da sua idade cronológica para conduzir o processo de treino e 

competição é um processo erróneo e inadequado à realidade concreta de cada 

jovem (Perez, 1987). A idade cronológica é um indicador extremamente 

falacioso, dado que como indicador temporal não é sensível à variância 

evidenciada pelos jovens atletas do mesmo intervalo etário no que concerne ao 

seu desenvolvimento físico, capacidade de trabalho e eficiência desportivo-

motora (Tanner, 1983). Deste modo, julgamos que as diferenças individuais 

entre os jovens, como por exemplo aqueles que, com crescimento acelerado, 

estão acima dos demais da sua faixa etária no que diz respeito ao 

desenvolvimento corporal, bem como às diferenças do foro da performance 

técnico-táctica e condicional (Ehret, 2002) deveriam ser ultrapassadas 

agrupando estes indivíduos utilizando indicadores de desenvolvimento do nível 

de jogo, emocional, neurológico e de crescimento/maturação. 

O ser humano, desde que nasce, entra num processo integrado que envolve o 

crescimento e maturação biológicas em vários domínios comportamentais, que 

não têm uma ligação absoluta com a idade cronológica do mesmo (Malina et 

al., 2004). Os termos crescimento, maturação e desenvolvimento são, muitas 

vezes, utilizados como sinónimos, mas, se bem que estejam relacionados entre 

si, cada conceito apresenta diferenças fundamentais e semânticas (Malina et 

al., 2004). 

O crescimento é geralmente entendido, pelo senso comum, como sendo o 

aumento das medidas da altura e do peso. O feto, a criança ou o adolescente 

crescem se ficam mais altos ou mais pesados. Contudo, numa abordagem 

mais científica, o crescimento é um processo que envolve outras alterações 

corporais, nomeadamente ao nível das proporções, ou seja, da relação de 

dimensões de várias partes do corpo. As alterações sistémicas, como por 

exemplo, o tamanho de vários órgãos, e da composição corporal, como sejam 

as diferentes proporções dos vários tecidos orgânicos, são também parte 

integrante deste processo de crescimento. 
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O processo de maturação decorre em paralelo com o crescimento, mas não 

pode ser confundido com o mesmo. É hoje mais do que claro que dois sujeitos 

que se encontram na mesma fase de crescimento não estão, obrigatoriamente, 

no mesmo estado de maturação biológica. O estado de maturidade ou 

imaturidade pode ser definido a partir do desenvolvimento ósseo, sexual, 

somático, dentário ou neuromuscular, sendo o desenvolvimento sexual mais 

comummente utilizado na investigação para classificação de sujeitos, 

particularmente por ser o mais prático dos métodos (Oliva, 2006). Num 

processo normal de maturação biológica, todas as crianças seguem curvas de 

evolução que podem ser muito diferentes entre si, traduzindo ritmos de 

crescimento e desenvolvimento distintos (Eisenman & Malina, 2002). 

O desenvolvimento pode ser entendido, em sentido lato, como o conjunto de 

etapas pelas quais o sujeito passa, desde a sua identificação enquanto feto, 

até atingir a idade adulta. Neste sentido, o termo desenvolvimento significa 

exclusivamente evolução, numa perspectiva psicológica, biológica ou social. 

Num contexto exclusivamente biológico, o termo desenvolvimento é muitas 

vezes utilizado em substituição dos termos crescimento e maturação.  

Uma vez que a variação no crescimento, maturação e desenvolvimento é 

grande, podemos recorrer a indicadores de maturação biológica para 

determinar os estádios biológicos do desenvolvimento de crianças e jovens 

recorrendo a quatro métodos, apesar de ser mais comum a utilização da 

classificação dos sujeitos através do desenvolvimento sexual. Esta 

caracterização recorrendo à determinação do estatuto de maturação sexual é 

referenciada a determinados indicadores: no rapaz ao aparecimento da 

pilosidade púbica, crescimento do pénis e testículos e pilosidade axilar; na 

rapariga ao aparecimento da pilosidade púbica, desenvolvimento da mama e 

ocorrência do primeiro ciclo menstrual (Hebbelinck, 1978 cit. Oliva, 2006). O 

critério mais utilizado é o proposto por Tanner (1983) que permite distinguir 

estádios diferenciados de maturação que podem ser agrupados em 3 níveis: 
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pré-púberes (estádios 1 e 2), púberes (estádio 3) e pós-púberes (estádios 4 e 

5).  

Este método é fácil de administrar e avaliar e pode ser efectuado pelos próprios 

jovens com grande fidelidade (Mascie-Taylor & Eiben, 2003). 

Mediante a análise efectuada a alguns estudos, podemos verificar que, durante 

o processo da adolescência, os rapazes tendem a obter melhores resultados 

nos testes de aptidão física do que as raparigas. Em geral, os rapazes e as 

raparigas na infância obtêm resultados iguais na maioria dos itens de aptidão 

física, no entanto, a aptidão física com o desempenho passam por grandes 

alterações desde o início até ao final da adolescência, aproximadamente dos 

11 aos 21 anos de idade (Rocha & Pereira, 2006).   

Num estudo realizado por Bergmann et al. (2005) em crianças com 10 anos de 

idade, verificou-se que as variáveis neuromusculares avaliadas pelo teste de 

abdominais e pelo teste senta e alcança (força/resistência muscular e 

flexibilidade), não apresentaram mudanças significativas para os dois sexos 

nestas idades. Tal estudo, vem comprovar, mais uma vez, que as grandes 

diferenças ao nível da aptidão física se denotam, principalmente, a partir da 

fase da adolescência, face ao aumento dos níveis de massa isenta de gordura 

evidenciada nos rapazes.  

Malina et al. (2004) constatou que a força de resistência abdominal aumenta 

linearmente dos 6 aos 13 anos nos rapazes, havendo um aumento acentuado a 

partir desta idade (Figura II.1). Nas raparigas, também ocorre um aumento 

gradual até aos 14 anos de idade, não havendo um aumento significativo a 

partir desta idade, tal como se verifica nos rapazes. As diferenças entre sexos 

na força de resistência abdominal durante a infância são insignificantes, 

enquanto durante a adolescência se tornam mais evidentes. 
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Figura II.2 – Valores médios de força e resistência abdominal em raparigas e 

rapazes dos 6 aos 18 anos (Malina, 2004). 

Assim, segundo Gallahue e Ozmun (2001), o aparecimento do surto de 

crescimento marca o início de uma rápida melhoria dos níveis de aptidão física, 

para os rapazes. Segundo estes autores não há uma explicação biológica para 

estas diferenças, no entanto, uma explicação razoável poderá estar 

relacionada com factores sociais e culturais e com a discrepância que existe 

nas oportunidades e encorajamento de envolvimento em actividades físicas 

vigorosas entre os rapazes e as raparigas. Neste período ocorre uma melhoria 

generalizada dos níveis de força dos rapazes, que naturalmente se expressará 

numa prática desportiva regular. 

Durante a puberdade, a força muscular é afectada pela maturação (Pratt, 

1989), pois há uma elevada correlação entre os níveis de força e o estádio de 

maturação sexual de Tanner comparado com a idade cronológica. Este facto 

pode ser explicado pelo aumento de produção de hormonas anabolizantes que 

intervêm na hipertrofia muscular durante este período da adolescência. As 

diferenças entre rapazes e raparigas explica-se essencialmente por uma 

produção menor de hormonas anabolizantes nas raparigas, originado deste 

modo níveis de força inferiores (Bencke et al., 2002). 

O andebol como grande parte dos desportos requerem a utilização da força 

muscular em ambas as extremidades do corpo, quer para atacar (passe, drible 
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e remate), quer para defender (deslocamentos defensivos, utilização dos 

braços). No entanto, algumas acções como o passe ou o remate requerem a 

utilização essencialmente de um braço, ou seja, o braço dominante. No estudo 

de Bencke et al. (2002) com praticantes de ginástica, andebol e natação de 11 

anos dos melhores clubes dinamarqueses encontraram-se diferenças 

significativas nas extremidades superiores nos testes de força absoluta 

(extensão e flexão do braço) entre os nadadores e os andebolistas 

comparativamente aos ginastas. Os praticantes de andebol apresentaram 

diferenças significativas no mesmo teste entre o braço dominante e o braço 

não dominante comparativamente aos praticantes das outras modalidades 

(Bencke et al., 2002). Ainda neste estudo, apesar de algumas diferenças 

significativas entre os praticantes das diferentes modalidades noutros testes 

(Wingate e Testes de Força do trem inferior), não houveram diferenças 

significativas nos estádios de maturação sexual de Tanner, ou seja, tratando-se 

dos melhores clubes com os melhores atletas, estas diferenças resultariam da 

especificidade do treino e da modalidade. 

Bastos e Hegg (1986) ao estudarem a possibilidade em predizer a força dos 

músculos de preensão em rapazes dos 10 aos 17 anos de idade, a partir de 

determinados indicadores, verificaram que o estatuto de maturação sexual era 

o primeiro preditor da equação de regressão com um R2 de 76.33%. Este 

estudo associado às investigações de Tanner (1983) evidencia a validade 

deste indicador como promotor de uma divisão mais equilibrada dos atletas na 

condução do seu processo de treino. Contudo, uma organização de grupos só 

através deste parâmetro careceria de aspectos importantes como o nível de 

jogo associado a performances técnico-tácticas.  
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2.3 Medidas Somáticas e Composição Corporal 

2.3.1 O crescimento em estatura 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (1997) o pico de velocidade 

de crescimento ocorre em média, entre os 11 e os 12 anos nas meninas e 

entre os 13 e os 14 anos nos meninos, sendo que as velocidades aproximadas 

de crescimento são 8-9 cm/ano e 10 cm/ano respectivamente. A estatura 

corresponde à distância em projecção compreendida entre dois planos que 

tangenciam as plantas dos pés e o ponto mais alto da cabeça (vertex) estando 

o indivíduo de pé, com os membros superiores naturalmente ao longo do corpo 

e pés unidos, voltados para a frente. Ao nascer, o indivíduo apresenta uma 

elevada velocidade de crescimento, e por volta dos 4-5 anos sofre um 

decréscimo progressivo que é a chamada fase de crescimento estável. Com a 

puberdade essa velocidade volta a aumentar atingindo um valor máximo (pico 

de crescimento) passando a diminuir até uma paragem total do crescimento. O 

período durante a adolescência onde o máximo ganho em estatura é alcançado 

é definido como o pico de velocidade de crescimento. 

Apesar de todos os jovens passarem por estas fases de crescimento, em 

muitos casos, algumas diferenças de estatura encontradas em jovens atletas 

podem reflectir uma selecção natural devido à especificidade de cada desporto 

(Guedes & Guedes, 1999). 

Num estudo de Visnapu (2007) com jovens praticantes de andebol e 

basquetebol ocorreram aumentos significativos na estatura dos 11 para os 12 

anos e dos 12 para os 13 anos. Ainda neste estudo, foi possível constatar que 

estes atletas são significativamente mais altos que os elementos do grupo de 

controlo com a mesma idade. Num estudo de Lidor et al. (2005) com jovens 

atletas de andebol com 12-13 anos, constataram que não havia diferenças 

significativas na estatura entre um grupo seleccionado de potenciais talentos e 

um grupo normal de praticantes de andebol. Contudo, verificou-se que quando 

comparados estes dois grupos com outro de controlo, os praticantes de 
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andebol eram significativamente maiores. Também Bencke et al. (2002) 

verificou que praticantes de andebol e natação com 11-12 anos são 

significativamente maiores do que ginastas com a mesma idade. 

Damsgaard et al. (2001) num estudo com crianças dos 9 aos 13 anos 

(ginástica, natação, ténis e andebol) constatou que as diferenças 

antropométricas existem em atletas de ambos os sexos, mas são mais 

evidentes nas raparigas.  

2.3.2 O crescimento das mãos 

O crescimento das mãos, tratando-se de uma das extremidades do nosso 

corpo, acontece a um ritmo mais acelerado que outras partes. No período entre 

os 10 e os 14 anos onde possivelmente ocorrerá o pico da velocidade de 

crescimento nos rapazes, o crescimento das mãos também acontece de forma 

acelerada, sendo normal uma grande variedade antropométrica em crianças 

com a mesma idade. Este desenvolvimento músculo-esquelético acentuado 

durante a adolescência reveste-se de extrema importância, pois a necessidade 

de realizar diariamente tarefas manuais, requer uma disposição neuro-

muscúlo-esquelética desenvolvida. A força de preensão da mão é importante 

para apanhar e lançar a bola em diferentes desportos. No caso do andebol, os 

dedos, apresentando-se como a parte mais pequena do aparelho motor, 

especialmente deformáveis pelo envolvimento da bola, sendo muito 

importantes para a precisão do remate (Visnapu, 2007). Em relação a estudos 

relativos ao crescimento das mãos, são muito escassos, ou então encontram-

se orientados mais para a expressão da força através de avaliações de testes 

de preensão (Leyk et al., 2007). O comprimento dos dedos aumenta (aumento 

do perímetro da mão) de forma significativa em jovens atletas de basquetebol e 

andebol com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos relativamente a 

atletas um ano mais novos (Visnapu, 2007). Segundo este autor, o aumento do 

perímetro da mão apresenta uma correlação elevada com o desempenho dos 

atletas no teste de preensão manual. 



Estudo da influência do tamanho da bola na velocidade e na técnica de remate em 
jovens praticantes de andebol  2008 

 

22 

 

2.4 Desenvolvimento Pubertário 

2.4.1 Métodos para classificação do desenvolvimento pubertário 

A associação entre aspectos de maturação biológica e as variáveis que 

evidenciam o crescimento constituem-se como uma maneira eficaz para a 

determinação do estágio maturacional. Os índices do desenvolvimento 

pubertário, as idades com que várias percentagens da estatura adulta são 

alcançadas e a idade do pico da velocidade de crescimento da estatura estão 

fortemente relacionadas entre si (Guedes & Guedes, 1999).  

A estimativa da maturação biológica através da idade sexual é realizada 

determinando-se as características sexuais secundárias. A definição do 

desenvolvimento pubertário é feita pela avaliação dos genitais e pêlos púbicos 

no sexo masculino. Os genitais masculinos são avaliados quanto ao tamanho, 

forma e características, e os pelos púbicos pelas suas características, 

quantidade e distribuição (Chipkevitch, 2001). 

A faixa de variabilidade entre indivíduos da mesma idade cronológica em 

maturidade somática e sexual é grande, sendo especialmente acentuada em 

adolescentes e por isso a idade cronológica é de utilidade limitada na avaliação 

do crescimento e maturação (Mirwald et al., 2002) 

 

2.5 Remate 

2.5.1 Definição de Técnica 

Segundo Queiroz e Cunha (2004), por técnica de jogo entende-se o conjunto 

de práticas motoras específicas que (considerando as técnicas de jogo) se 

relacionam com o manejo da bola e com os movimentos do jogador, com o 

objectivo de conseguir um rendimento máximo durante o jogo. 

Quando nos referimos à técnica estamos a falar da motricidade especializada, 

específica de uma modalidade desportiva, que permite ao jogador resolver 
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eficientemente as tarefas do jogo. A técnica procura a optimização racional da 

capacidade do jogador às condições de realização de modo a conseguir o 

máximo rendimento desportivo (Bayer, 1994). Neste contexto elegemos a 

definição de Stein e Federhoff (1981). Estes autores definem técnica como 

todas as evoluções de movimentos, adequados e económicos, que possibilitam 

o prosseguimento correcto do jogo em qualquer situação que se apresente. 

Em relação ao estudo de uma técnica, Donskoj e Zatsiorskij (1988) referem que 

o seu estudo tem como ponto de partida a observação do gesto. Por razões 

conhecidas, essa observação e o decurso do seu movimento como um todo 

torna-se quase impossível, conseguindo-se somente observar no decurso de 

um movimento características qualitativas e quantitativas (Costa, 1997). 

No nosso estudo estudaremos apenas as características qualitativas do 

remate, como ritmo do movimento, características da relação entre movimentos 

parciais e a transmissão do movimento, fluidez do movimento, constância do 

movimento (característica da repetição constante), precisão do movimento, 

proporção do movimento (características da extensão espacial), velocidade do 

movimento e potência envolvida no movimento (Costa, 1997). 

 

2.5.2 Aspectos gerais do remate 

O remate é considerado por Alcalde (1991) como um gesto técnico de grande 

complexidade motora que necessita de estar bem ajustado às variáveis do 

jogo, devendo realizar-se no local e momentos adequados, além de exigir um 

nível elevado de Força Explosiva. 

O mesmo autor refere duas condições para uma execução adequada do 

remate: 

1 - A necessidade de, inicialmente, ser vencida a inércia da bola e dos 

segmentos anatómicos, seguida de uma aceleração positiva do membro 

superior ao longo de todo o movimento articular até ao remate. 
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2 - A coordenação entre os músculos agonistas, antagonistas e 

estabilizadores. 

É necessário dotar de grande velocidade de contracção os músculos que 

intervêm no remate. Enoka (1988) refere a este propósito que o papel do 

músculo é vencer uma força que actua através do tendão no osso e que 

provoca uma rotação no segmento corporal. Neste caso do remate não será 

um músculo, mas um conjunto diversificado de grupos musculares que 

mobilizarão diferentes segmentos corporais. 

As forças agem em paralelo e oposição — acção/reacção. Assim, a bola 

exerce uma força de sentido contrário à do rematador. Sendo a força muscular 

de maior magnitude vai provocar uma aceleração no objecto em causa, neste 

caso, a bola. Por outro lado, o movimento de um segmento pode afectar o 

movimento de outro segmento (Apostolos et al., 2006). No caso do remate 

parado em apoio (RPAP) o movimento do braço afecta o do antebraço e, este 

afecta o da mão (Figura II.1). No caso do remate em apoio com corrida 

preparatória (RACP) ou o remate em suspensão também os movimentos dos 

membros inferiores influenciam a cadeia cinética do membro superior. Em 

ambos os remates, os músculos do tronco (dorsais e abdominais) têm um 

papel importante na assistência ao remate. 

Enoka (1988) evidencia também, o facto do momento de actividade dos 

antagonistas variar e depender, entre outros aspectos, da velocidade e 

amplitude do movimento e da carga a mobilizar. 

    

Figura II.1 – Remate em apoio (7m). 
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2.5.3 Remate em apoio e em suspensão 

O remate em suspensão é representativo de uma acção eminentemente 

explosiva afim de os atletas saltarem mais alto e imprimirem á bola a máxima 

velocidade na direcção da baliza contrária.  

Distinguem-se duas formas clássicas de remate em suspensão: 

1. Remate em suspensão saltando para cima (Figura II.2) 

2. Remate em suspensão saltando para cima e para a frente (Figura II.3) 

    

Figura II.2 – Remate em suspensão saltando para cima e para a frente (6m). 
 

    

Figura II.3 – Remate em suspensão saltando para cima (9m). 
No primeiro procura-se uma maior altura, ou seja, vantagem de remate por 

cima da barreira defensiva e, no segundo, tenta-se para além da hipótese 

apresentada de vencer a oposição dessa barreira, uma aproximação da baliza 

através do voo. Por outro lado, as diferentes formas de remate em suspensão 

caracterizam-se pela distinta altura em que se leva a bola, pela diferente 

direcção e ângulo de impulso e, também, pela possibilidade de se poder 

inclinar o tronco durante o voo (por levantamento do membro inferior da perna 

livre). 
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Abrantes (1986) cit. Graziano (1997) reforça esta ideia ao afirmar que a grande 

vantagem do remate em suspensão com corrida preparatória relativamente ao 

remate em suspensão sem corrida preparatória resume-se no seguinte 

conjunto de pontos: (i) aumento da energia do centro de massa; (ii) obtenção 

de quantidades de movimento mais elevadas; (iii) e a capacidade de gerar 

impulsos elevados.  

A eficácia do remate depende de uma série de condições, a mais importante é 

a escolha do momento e da direcção do remate, precisos e inesperados para o 

adversário. É muito importante a rapidez com que se envia a bola à baliza, que 

é determinada pela força que é impelida e pela sua massa. 

Passamos agora a apresentar alguns aspectos importantes na realização do 

remate em suspensão (Graziano, 1997): 

- Corrida ritmada dos três passos tem como objectivo aumentar a velocidade 

de deslocamento horizontal, para a transformar em deslocamento vertical. Por 

outro lado prepara a chamada para fazer subir o atacante o mais alto possível. 

- A chamada é feita pelo calcanhar e através do desenrolamento completo do 

pé e da extensão total da perna de impulsão.  

- A impulsão é feita estendendo-se vigorosamente a perna de impulsão em 

combinação com uma grande elevação do joelho da perna livre. 

- A elevação da perna livre também gera uma força vertical ascendente que 

juntamente com a força produzida pelos braços é transmitida através da perna 

de impulsão ao solo. 

- A outra mão, mão passiva, isto é, aquela que não participa no remate e o 

respectivo antebraço, flecte na articulação do cotovelo, para frente e para cima 

até ao nível do peito assegurando o equilíbrio e servindo também como centro 

do remate. 
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- O pulso no seu movimento, de acordo com Laputin e Karkov (1986) transmite 

a velocidade inicial à bola. Esta velocidade inicial do membro (parte do corpo) 

que efectua o remate, assim como da correlação entre a sua massa e do grau 

que efectua o remate e o corpo do atleta, vai influenciar a velocidade do voo da 

bola. Assim, para se obterem valores elevados da velocidade de saída da bola, 

a energia cinética do centro de massa do corpo no último apoio deve ser 

elevada (a transferência dessa energia através dos diferentes segmentos 

envolvidos na execução, deve ser o mais fluida possível evitando a sua 

dissipação). 

- Os dedos prolongam a sua acção para maior segurança na precisão do 

remate, procurando atingir os locais de difícil defesa pelo guarda-redes. Por 

outro lado o papel dos dedos também pode ser determinante, variando essa 

importância em função das suas dimensões. Uma mão com dimensões 

reduzidas fica limitada a uma actividade propulsora pouco significativa. A 

capacidade de preensão da bola deverá desempenhar um papel importante, 

tanto no seu controlo como na capacidade de transmitir à bola toda a 

aceleração proveniente da cadeia cinética própria do movimento do remate em 

suspensão. 

O remate realiza-se durante a suspensão, quando o jogador já ultrapassou o 

ponto de maior elevação. Hay (1981) reforça esta ideia ao afirmar também que 

a bola deve ser solta na altura máxima do salto, pois, a velocidade vertical do 

rematador (e, assim a contribuição das pernas para a velocidade vertical da 

bola) será igual a zero, sendo a contribuição da velocidade do corpo para a 

velocidade da bola menor na altura máxima do que em qualquer outro instante. 
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2.5.4 Estudos sobre a velocidade de remate 

No Quadro 1 salientamos a variação de valores apontados: entre 18.2 m/s e 

23.3 m/s no remate parado em apoio, e entre 20.6 m/s e 25.0 m/s no remate 

em apoio com corrida preparatória. Esta variação nos resultados pode resultar 

da diferença de média de idades e do nível competitivo relativos a cada 

amostra. Verificamos que relativamente ao remate parado em apoio, os valores 

situam-se próximo dos 21 m/s, enquanto no remate em apoio com corrida 

preparatória se situam nos 23.1 m/s. De referir ainda, que em todos os estudos 

os valores do remate em apoio com corrida preparatória são superiores aos do 

remate em apoio parado. 

Com o propósito de estudar a temática da velocidade de lançamento de 

projécteis Fleck et al. (1992) obtiveram valores da velocidade da bola para o 

remate em salto e em apoio respectivamente de 26.3±0.54 e 28.1±0.81 m/s. 

Por sua vez os 21.2 e 23.1 m/s apresentados por Mikkelsen e Olesen (1977) cit 

Granados (2006) corroboram o facto de que a velocidade dos remates 

realizados com corrida preparatória apresentam valores superiores 

comparativamente aos remates realizados parados. 
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Quadro 1 - Quadro comparativo de vários estudos com valores da velocidade 
média da bola, nos remates parado em apoio (RPAP) e em apoio com corrida 
preparatória (RACP), obtidos a partir de diferentes amostras. (Adaptado de 
Soares, 1995)  

Estudo Amostra RPAP RACP 

Kronexl (1970)* — 20.7 m.s¯1 20.7 m.s¯1 

Feustel (1974)* — 20.2 m.s¯1 — 

Kastner et al. (1976)* — — 20,3 m.s¯1 

Goluch (1976)* — — 23.1 m.s¯1 

N=27 seniores 

Sel. Suécia (8 jogos) 
21.2 m.s¯1 23.1 m.s¯1 

N=10 seniores 

Israel 
21.2 m.s¯1 22,0 m.s¯1 

N=9 seniores 

Polónia 
19.8 m.s¯1 23.1 m.s¯1 

Mikkelsen & Olesen 

(1977) 

N=13 seniores 

Sel. Roménia 
23.3 m.s¯1 25.0 m.s¯1 

Cotzmandis & 

Skoufas (1991) 

N=15 seniores 

Sel. Grécia 
19.4 m.s¯1 21.6 m.s¯1 

Barata (1992) 

N=61 Sel. Regionais. 

Méd.Idade-16,5 Anos 

N=36 Jogadores Clubes 

Méd.Idade-16,5 Anos 

N=23 Gr. Experimental 

Méd.Idade-16.2 Anos 

20.7 m.s¯1 

 

18.2 m.s¯1 

 

20.0 m.s¯1 

23.1 m.s¯1 

 

20.6 m.s¯1 

 

22.1 m.s¯1 

* Estudos citados por Cotzmandis e Skoufas (1991). 
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2.5.5 Estudos sobre a relação da antropometria e do trabalho de força 
com a velocidade de remate 

Depois de nos termos concentrado estritamente nas diferenças encontradas 

entre diferentes tipos de remate, vamos deter-nos agora sobre a possível 

influência de aspectos antropométricos e de trabalho de força na velocidade da 

bola. 

Desde há alguns anos que tem sido dada grande importância à relação entre 

diferentes medidas somáticas e a “performance” desportivo-motora. Sem 

dúvida que a “performance” tem um carácter multidimensional abrangendo 

factores de ordem antropométrica, física, técnica, táctica e psicológica (Maia, 

1989). 

Pauwels (1978) mostrou num estudo com rapazes entre os 13-15 anos, que a 

velocidade da bola é explicada entre 64% e 70% pelas componentes motoras e 

somáticas, enquanto entre os 16-18 anos a influência dos indicadores 

antropométricos e de aptidão física baixa para 30% a 50%. Estes resultados 

sugerem que a influência das dimensões corporais na velocidade do remate 

pode depender da idade.  

Bayer (1987) refere expressamente, num trabalho realizado com uma selecção 

francesa de jovens jogadores onde foram avaliadas algumas variáveis 

antropométricas e a velocidade do remate, que a envergadura influencia a 

potência do remate e que quanto mais comprido é o braço, mais importante é o 

raio de acção, e maior é a aceleração que se consegue transmitir à bola. 

Viitasalo (1988), por sua vez, refere uma correlação altamente significativa 

entre a distância de lançamento e a velocidade do remate, num estudo em que 

utilizou bolas com diferentes pesos para os lançamentos. 

Mais recentemente Cotzmandis e Skoufas (1991) e Barata (1992) 

apresentaram dois estudos realizados com andebolistas, em que relacionaram 

variáveis somáticas e a velocidade da bola em diferentes tipos de remates. 
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Os primeiros, com base numa amostra de 15 jogadores da selecção nacional 

da Grécia, com uma média de idades de 20,2 anos, mediram a velocidade da 

bola no remate em apoio sem corrida preparatória e com corrida preparatória e 

no remate em suspensão com um, e com três passos de preparação. 

Relacionaram depois os valores da velocidade da bola, nos diferentes remates, 

com variáveis somáticas como o peso, a altura, o diâmetro palmar transversal e 

longitudinal. 

De todas as variáveis o peso e o diâmetro palmar longitudinal mostraram uma 

correlação significativa com a velocidade da bola em todos os remates, 

enquanto o diâmetro palmar transversal só apresentou correlação significativa 

com os remates em suspensão. Por sua vez a altura não se correlacionou com 

a velocidade da bola em nenhum dos remates. 

Barata (1992) apresentou um estudo efectuado com andebolistas de 16,5 anos 

de idade média, representantes das selecções regionais e clubes. Após a 

aplicação de programas de treino da força foi medida a velocidade da bola no 

remate em apoio parado e com corrida preparatória. Em seguida os valores da 

velocidade da bola foram correlacionados com variáveis somáticas como peso, 

altura, envergadura, diâmetro palmar transversal e longitudinal. Relativamente 

ao grupo das selecções (n=61) todas as variáveis se correlacionaram 

significativamente com a velocidade da bola quer no remate em apoio parado, 

quer no remate com corrida preparatória. 

Soares (1995) num grupo de atletas dos clubes (n=23), as variáveis peso, 

envergadura e diâmetro palmar longitudinal correlacionaram-se 

significativamente com a velocidade da bola no remate em apoio parado, 

enquanto no remate em apoio com corrida preparatória só o peso e a 

envergadura se correlacionaram significativamente com a velocidade da bola. 

Barata (1992) afirma ainda, relativamente à variação exercida por todas as 

variáveis no remate em apoio parado e no remate em apoio com corrida 

preparatória, que a envergadura explica 27,5% e 29,4% respectivamente, da 
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variação total. Se a esta adicionarmos o peso, então passa a explicar 36,1% no 

remate em apoio parado, e 40,7% no remate em apoio com corrida 

preparatória. 

Num estudo de Marques e González-Badillo (2006) com 16 atletas seniores, 

sujeitos a um programa de força, ocorreram melhorias significativas no primeiro 

período e no segundo período, na velocidade do remate dos atletas. No 3º 

período do treino também ocorreram melhorias, mas não foram significativas. 

Também Hoff e Almasbakk (1995) verificaram melhorias significativas na 

velocidade do remate após 9 semanas de treino de resistência de força.  

Van Muijen et al. (1991) encontraram diferenças significativas na velocidade da 

bola em atletas do sexo feminino após treino com bolas medicinais. Também 

utilizando bolas medicinais num estudo, Skoufas et al. (2003) verificaram 

melhorias na velocidade do momento de soltar a bola da mão, comparando 

com a utilização de bolas normais. Estas constatações vêm confirmar o 

princípio da especificidade do treino, embora seja difícil interpretar alguns 

resultados face às idades dos sujeitos, a experiência na modalidade e a 

sujeição a diferentes programas de treino de força (Van Muijen et al., 1991; 

Gorostiaga et al., 1999; Hoff & Almabakk, 1995; Skoufas et al., 2003). 

Alguns autores sugerem que a velocidade da bola no remate poderá estar 

fortemente relacionada com o desenvolvimento da força no trem inferior. Este 

tipo de análise pode confirmar que um dos principais aspectos que afectam a 

velocidade da bola será uma transferência efectiva da energia do trem inferior 

para as extremidades opostas (Joris et al., 1985; Bayios et al., 2001). 

Num estudo de Van den Tillaar e Ettema (2007), numa análise tridimensional 

puramente biomecânica, constataram uma correlação significativa entre a 

velocidade máxima da bola no remate em apoio e a velocidade de rotação 

interna do ombro no momento de soltar a bola. Concordando com os autores 

acima referidos Marques et al. (2007) sugerem que os aspectos de força e 

potência muscular das extremidades superiores do tronco e a torção do tronco, 
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desempenham um papel importante na possibilidade de rematar a bola a alta 

velocidade. 

Ainda os mesmos autores (2007) num estudo com 40 atletas seniores 

masculinos verificaram que a velocidade do remate se encontra relacionado 

com uma carga máxima dinâmica, ou seja, está relacionado com a capacidade 

dos atletas moverem cargas ligeiras com as extremidades superiores a 

velocidades máximas. 

Granados et al. (2006) num estudo com atletas seniores femininos de elite e 

amadoras encontrou diferenças significativas entre a velocidade de remate. 

Também constatou uma associação elevada entre uma repetição máxima 

(Bench Press) e a velocidade da bola em ambos os grupos, sugerindo que a 

velocidade do remate depende mais da força máxima do que da capacidade de 

mover cargas baixas a alta velocidade, durante acções de extensão do 

cotovelo. 

Ettema et al. (2008) num estudo com 19 jogadoras norueguesas verificaram um 

aumento na velocidade de remate após treino de remate normal (grupo 1) e 

após um treino de resistência de força (grupo 2) nos dois grupos. Contudo, o 

grupo que realizou o treino normal melhorou 6,1% enquanto o outro grupo 

melhorou 1,4%, não havendo diferenças estatisticamente significativas. Isso 

indicará que o treino de resistência de força não melhorará o desempenho na 

velocidade de remate quando comparado com os valores obtidos pelo grupo 

que realizou treino normal. 

O facto do acto de rematar ser um elemento motor extremamente complexo, 

não permite que um simples teste, ou baterias de testes, possam definir a 

influência que podem deter na velocidade do remate.  
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3. Material e Métodos 

3.1 Caracterização da amostra 

A amostra do presente estudo foi constituída por 12 atletas de andebol do sexo 

masculino com idades compreendidas entre os 12 e os 13 anos pertencentes 

ao escalão dos infantis estando todos no seu último ano do escalão (nascidos 

em 1995). Todos os atletas encontravam-se a disputar o campeonato nacional 

do respectivo escalão e pertencem todos ao mesmo clube. Também não 

manifestaram desordens musculares e/ou esqueléticas, passíveis de 

impossibilitarem a sua participação nos testes físicos ou serem agravadas pela 

sua concretização. 

3.1.1 Pré-Teste 
Antes da realização do teste propriamente dito efectuamos um pré-teste para 

calcular o tamanho da amostra apropriado. Pretendíamos comparar as 

diferenças de prestação (velocidade de remate) em que a variável 

independente seria o tamanho da bola. Observamos as diferenças com duas 

bolas distintas e comparamo-las com o objectivo de saber se o grupo difere ou 

não em relação à velocidade de remate. Para este tipo de análise, o número de 

observações realizadas foi o mesmo nas duas situações. Assim, o que 

procuramos através da comparação das médias foi verificar que um resultado é 

estatisticamente significativo quando as diferenças encontradas são grandes o 

suficiente para não serem atribuídas ao acaso. Uma diferença "estatisticamente 

significativa" pode não ser realmente importante, pois deve ser interpretada 

face à pesquisa em questão. 

O nível de significância (5%) indicará a probabilidade de cometer um erro do 

tipo I, ou seja, rejeitar a hipótese nula quando esta for verdadeira. Noutras 

palavras, é a possibilidade de dizer que existem diferenças entre as médias da 

velocidade de remate com duas bolas distintas quando na realidade elas são 

iguais.  
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Por outro lado, a potência do teste indica a probabilidade de decisão correcta 

baseada na hipótese alternativa. Geralmente é interpretado como a 

possibilidade de detectar uma real diferença entre as diferenças de prestação, 

ou seja, detectar a diferença se ela realmente existir. Os resultados de uma 

pesquisa obtidos por meio de uma amostra não são rigorosamente exactos em 

relação ao universo de onde foram extraídos. Esses resultados apresentam 

sempre um erro de medição, que diminui na proporção em que aumenta o 

tamanho da amostra (Pereira, 2006).  

No nosso estudo, primeiro estimamos a variância, calculamos a dimensão da 

amostra na hipótese desta ter uma distribuição normal e estimamos a potência 

do teste utilizando a fórmula n = z2 x (V / E2). 

Quadro 2 – Média, desvio-padrão (m/s) e dimensão mínima da amostra. 
 

Local 

7m 

Local 

6m 

Local 

9m 
Tamanho da 

bola 
      

Média 15,67 14,56 16,53 15,92 15,50 14,42 

Desvio-
padrão 

2,17 1,69 2,11 2,51 1,97 3,00 

Diferença 
das médias 

1,12 0,61 1,08 

Dim. mín. 
da amostra 5 5 19 19 7 7 

Potência do 
teste N = 30 0.95 N = 30 0.51 N = 30 0.65 

No nosso caso optamos por acrescentar 15% aos 30 casos necessários, para 

posteriormente poder recorrer a estatísticas não paramétricas, caso fosse 

necessário. Assim, para um número de execuções de 30 obteríamos em média 

uma potência de 72%. Aumentando o número de repetições para 36, a 

potência ficará nos 80%. Deste modo temos 80% de possibilidade de detectar 

uma real diferença entre as diferenças de prestação na velocidade de remate, 

ou seja, detectar a diferença se ela realmente existir. Podemos constatar os 

resultados do pré-teste no ANEXO I. 
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3.2 Instrumento 

A avaliação do presente estudo baseou-se numa bateria de testes composta 

por: 

- Antropometria; 

- Estado Maturacional; 

- Anos de prática; 

- Avaliação técnica do remate; 

- Avaliação da velocidade do remate.  

1. Antropometria 

A recolha dos dados antropométricos realizou-se respeitando os protocolos 

descritos por Lohman et al. (1998). As medições foram efectuadas, antes da 

realização dos remates, pelo mesmo técnico devidamente treinado para o 

efeito, sendo o registo dos dados realizado em ficha construída para o efeito 

(ANEXO II). Os atletas foram avaliados descalços, em calção e t-shirt. 
Foram utilizados os seguintes instrumentos, para a recolha das medidas 
corporais: 

• Balança; 
• Régua; 
• Fita métrica. 

 

Figura III.1 – Medição do peso e da estatura. 
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a. Peso 

Os indivíduos foram pesados descalços, imóveis sobre a balança, sendo a 

medida expressa em quilogramas. O peso corporal foi medido com uma 

balança, tendo sido a medição realizada com o peso do corpo distribuído sobre 

os dois pés e com a menor quantidade de roupa possível.  

b.  Altura 

Medida da distância entre o vértex e o plano do solo expressa em metros. A 

estatura foi medida (Figura III.1) com uma fita métrica, tendo sido a avaliação 

realizada em posição antropométrica e o resultado considerado no final da 

inspiração profunda.  

c. Diâmetro palmar longitudinal (DPL) 

Medida da distância entre os pontos “stylion” e “dactylion”, com a mão aberta e 

os dedos em afastamento máximo, expressa em centímetros. O diâmetro 

palmar transversal foi medido com uma régua de 30 cm (Figura III.2 b). 

d. Diâmetro palmar transversal (DPT)   

Medida da distância entre as extremidades distais dos dedos polegar e mínimo, 

com a mão aberta e os dedos em afastamento máximo, expressa em 

centímetros. O diâmetro palmar longitudinal foi medido com uma régua de 30 

cm (Figura III.2 a). 

a) b) 

  

Figura III.2 – Medição do DPT e do DPL. 
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2. Estado Maturacional  
A classificação maturacional dos atletas foi realizada com base em fotografias 

dos estádios maturacionais inicialmente descritos por Tanner (Tanner, 1962), 

acompanhadas por ilustrações esquemáticas e critérios descritivos (ANEXO II). 

Os atletas avaliaram-se a si mesmo após observação das fotografias e das 

ilustrações esquemáticas, depois de uma clarificação dos critérios descritivos, 

realizada por um elemento da equipa de investigação. 

3. Anos de prática 
O número de anos de prática foi apreciado através do mesmo questionário 

distribuído para avaliação do estado maturacional (ANEXO II). 

Os questionários foram aplicados por um avaliador treinado para o efeito. 

  

Figura III.3 – Questionário de avaliação dos anos de prática de andebol. 
 

4. Avaliação Técnica do Remate 
Para a avaliação da técnica do remate, utilizamos uma câmara de vídeo VHS 

que foi colocada ao lado da baliza de forma a captar o movimento de remate de 

todos os atletas. 

A avaliação deste parâmetro foi efectuada pelo autor, após visionamento das 

imagens em vídeo, utilizando uma lista de verificação (ANEXO III).  

Ilustramos agora num quadro resumo (Quadro 3), alguns aspectos importantes 

na realização do remate em apoio e do remate em suspensão. 
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Quadro 3 - Quadro descritivo dos remates parado em apoio e em suspensão. 
 

Remate em apoio (7m) Remate em suspensão 

Orienta o pé da frente para a baliza; Salta na vertical com a ajuda da coxa da perna livre; 

Projecta o braço para trás (Armação do Braço) e roda o tronco 
para trás; 

Projecta o braço para trás (Armação do Braço) e roda o tronco 
para trás; 

O antebraço faz um ângulo de 90° com o braço; O antebraço faz um ângulo de 90° com o braço; 

O cotovelo encontra-se à altura do ombro; O cotovelo encontra-se à altura do ombro; 

Envia a bola em direcção à baliza, rodando o tronco; Usa o braço livre para equilibrar o corpo na trajectória aérea; 

No fim do movimento, avança-se simultaneamente o pé mais 
recuado. Remata no ponto mais alto da suspensão; 

 

 

5. Avaliação da Velocidade de Remate 
A avaliação da velocidade do remate foi efectuada através de um velocímetro 

(Radar Stalker Sport 2069) colocado atrás da baliza. 

     

Figura III.4 – Colocação do radar para medição da velocidade do remate. 
 

Os resultados foram expressos em metros por segundo (m/s). Todos os 

remates foram executados numa ordem aleatoriamente pré-estabelecida de 

forma a atenuar o efeito de fadiga, adaptação à bola e ao local entre tentativas, 

encontrando-se os atletas divididos em duas séries de 6 (ANEXO IV).  
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a. Remate em apoio (7m) 

 

Os atletas realizaram 3 remates em apoio atrás da marca dos 7 m, sendo 

considerado no final o valor médio dos 3 remates.  

   

Figura III.5 – Remate em apoio (7m). 
 

b. Remate em suspensão (9m) 

 

Os atletas realizaram 3 remates em suspensão atrás da marca dos 9 m 

partindo dum local definido em drible, sendo considerado no final o valor médio 

dos 3 remates.  

  

Figura III.6 – Remate em suspensão (9m). 
 

c. Remate em suspensão (6m) 

Os atletas realizaram 3 remates em suspensão atrás da marca dos 6 m 

partindo de um local definido em drible, sendo considerado no final o valor 

médio dos 3 remates. 
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Figura III.7 – Remate em suspensão (6m). 

As medidas da bola, circunferência e peso a ser utilizada pelas diferentes 

categorias de equipas são as seguintes:  

• 54-56 cm e 325-375 g (Tamanho 2 da IHF) para Equipas 

Seniores e Juniores Femininas (acima de 14 anos de idade ) e 

equipas de jovens masculinos (entre 12 - 16 anos); 

• 50-52 cm e 290-330 g (Tamanho 1 da IHF) para equipas 

femininas jovens ( entre 8 - 14 anos) e equipas masculinas jovens 

(entre 8 - 12 anos). 

 

Figura III.8 – Bola tamanho 2 e tamanho 1 respectivamente. 
 

No nosso estudo a bola de tamanho 1 pesava 310 g e tinha um perímetro de 

51 cm. A bola de tamanho 2 pesava 345 g e tinha um perímetro de 55 cm. 

Todas as medidas foram efectuadas com balança e fita métrica de uso 

doméstico comum. 
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Quadro 4 – Idades dos atletas por escalão e tamanho respectivo das bolas – 
Época 2007/2008. 
 

Tamanho da bola (cm) 
Escalão Anos Idade 

IHF Masculino IHF Feminino 

Minis 1997 – 1998 9 – 10  48 – 50  48 – 50 

Infantis 1995 – 1996 11 – 12 1 50 – 52 50 – 52 

Iniciados 1993 – 1994 13 – 14 2 54 – 56 
1 

50 – 52 

Juvenis 1991 – 1992 15 – 16 58 – 60 54 – 56 

Juniores 1989 – 1990 17 – 18 58 – 60 54 – 56 

Seniores 1988 19 

3 

58 – 60 

2 

54 – 56 

       
Todos os resultados relativos à idade dos atletas, anos de prática, 

antropometria, estado maturacional e velocidade de remate encontram-se no 

ANEXO V. 

3.3 Procedimentos Metodológicos 

A recolha de dados foi efectuada no fim de Maio de 2008, altura da 3ª fase do 

campeonato nacional de infantis. Todo o processo decorreu no Pavilhão da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Antes do início da realização 

da avaliação da velocidade dos remates, todos os atletas realizaram um 

aquecimento, já usual, como se de um jogo se tratasse. 

 

Figura III.9 – Aquecimento. 
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3.4 Procedimentos Estatísticos 

A análise inferencial dos dados foi efectuada considerando um grau de 

significância estatística de 5 %. Os dados foram representados pela média +/- 

desvio padrão tendo-se, posteriormente, procedido à comparação das médias 

das variáveis dependentes (velocidade de remate e técnica). Em virtude de ser 

considerado um número de execuções superior a 30 e de haver uma 

distribuição normal (Teste de Shapiro-Wilk – significância: 1%), a comparação 

das médias da velocidade de remate foi realizada recorrendo ao teste-t de 

medidas emparelhadas. Foram realizadas análises de regressão múltipla 

procurando-se, desta forma, identificar as variáveis que melhor prediziam a 

velocidade do remate e a técnica. As variáveis preditoras consideradas foram: 

estado maturacional, diâmetro palmar longitudinal e transversal. 

Teste de Shapiro-Wilk 

A rejeição da normalidade da distribuição da variável é usualmente aceite 

quando o valor de prova dos testes é inferior a 1%.  

No Quadro 5 verificamos que todas as situações da variável em estudo 

apresentaram (p≥0.01), aceitando desta forma a hipótese nula, ou seja, a 

variável apresenta uma distribuição normal. 

 

Quadro 5 – Resultados do Teste de Normalidade de Shapiro-Wilk. 
 

Local Tamanho da bola Valor p 

1 0,01
Remate 7m 

2 0,01 

1 0,02
Remate 6m 

2 0,01 

1 0,02
Remate 9m 

2 0,02 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  
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4. Apresentação dos resultados 

4.1 Análise da amostra 

No Quadro 6, é apresentada a análise descritiva da amostra, tendo em 

consideração diferentes variáveis antropométricas, a idade e os anos de prática 

dos atletas. Os valores obtidos em relação às variáveis antropométricas 

mostram alguma heterogeneidade do grupo. A média de 51,25 kg e 1,61 m e o 

desvio-padrão de 8,6 kg e 11 cm em relação ao peso e à altura 

respectivamente são o reflexo das diferenças existentes no grupo. Entre o 

atleta mais leve e o mais pesado há uma diferença de 28 kg. O atleta mais alto 

mede 1,79 m enquanto o mais baixo mede 1,48 m. Relativamente à idade dos 

atletas as diferenças verificadas são mínimas, pois todos nasceram em 1995. 

Quadro 6 – Análise descritiva da amostra. 
 

Variáveis (u.m.) N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Peso (kg) 12 38 66 51,25 8,6 

Altura (m) 12 1,48 1,79 1,61 11 

DPL (cm) 12 17 20,5 19,1 1,1 

DPT (cm) 12 15 18,5 16,53 1,1 

Idade (anos) 12 12 13 12,5 0,5 

Prática (anos) 12 1 6 2,5 1,7 

 
Para a análise da maturação sexual, optou-se por verificar o número de vezes 

de ocorrência de cada estágio de maturação. A análise da amostra é 

apresentada no Quadro 7 onde podemos observar que há uma grande 

dispersão de estádios maturacionais, havendo indivíduos do estádio 2 – 1 (pré-

púbere) até indivíduos do estádio 4 – 5 (pós-púbere). A maior percentagem 

encontrada na amostra foi no estádio 4 – 3 (genitália – pêlos) com 33,33% dos 

participantes. É de salientar ainda que 58.3% se encontram numa fase inicial 

ou efectivamente no estádio pós-púbere, 33,3% dos atletas se encontram no 

estádio pré-púbere e 8,3% no estádio púbere.  
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 Quadro 7 – Frequência absoluta (ocorrência de estádios) e percentagem dos 
atletas relativa ao estádio maturacional. 
 

Estádios 
Tanner 

(Genitália –Pilosidade) 
Frequência 

absoluta % % Acumulada 

2 - 1 2 16,7 16,7 

2 - 2 1 8,3 25,0 

3 - 2 1 8,3 33,3 

3 - 3 1 8,3 41,7 

3 - 4 1 8,3 50,0 

4 - 3 4 33,3 83,3 

4 - 4 1 8,3 91,7 

5 - 4 1 8,3 100,0 

4.2 Velocidade do remate 

No Quadro 8 são apresentados os valores médios da velocidade do remate dos 

jogadores nas diferentes situações (remate em apoio – 7m; remate em 

suspensão – 6m e 9m), utilizando as bolas do tamanho 1 e 2. Foram registados 

valores sempre superiores na velocidade do remate em todas as situações, 

quando se utilizou a bola 1. Também podemos constatar que há uma diferença 

significativa entre o valor absoluto mínimo e máximo da velocidade de remate 

nas 6 combinações possíveis. 

Quadro 8 – Valores da velocidade de remate mínimo, máximo, valores médios 
e desvio-padrão, em m/s 
 

Local Tamanho 
da bola N Velocidade

Mínima 
Velocidade

Máxima 
Velocidade

Média 
Desvio 
Padrão 

1 36 11,9 18,8 15,7 2,1 Remate 
7m 2 36 11,4 17,1 14,8 1,7 

1 36 13,2 20,3 17 2 Remate 
6m 2 36 11,9 19 16,2 1,9 

1 36 12,9 18,6 16,3 1,8 Remate 
9m 2 36 10,3 18,4 15,2 2,1 
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No Quadro 9 voltamos a constatar que a diferença das médias da velocidade 

dos remates, considerando o tamanho da bola, é estatisticamente significativa 

(p≤0.05), pois os remates realizados com a bola do tamanho 1 são 

significativamente mais velozes quando realizados com a bola do tamanho 2. 

 

Quadro 9 – Valores de t e p relativos à velocidade do remate considerando o 
tamanho da bola. 
 

Local 
Velocidade média (m/s)

(Bola 1) 

Velocidade média (m/s) 

(Bola 2) 
Valor t Valor p 

Remate 7m 15,7 14,8 6,619 0,00 

Remate 6m 17,0 16,2 6,862 0,00 

Remate 9m 16,3 15,2 9,156 0,00 

 

No Quadro 10, tomamos em consideração a distância e o tipo de remate que é 

realizado tendo como referência o mesmo tamanho da bola. Deste modo, 

podemos verificar que a média da velocidade dos remates aos 6 m em 

suspensão é significativamente superior à média da velocidade dos remates 

realizados aos 7 m em apoio e nos 9 m em suspensão, no caso da bola de 

tamanho 1. Ainda com a bola do mesmo tamanho pudemos constatar que a 

média da velocidade de remate em suspensão a partir dos 9 m é 

significativamente superior à média dos remates realizados em apoio nos 7 m. 

Quando os atletas utilizaram a bola de tamanho 2 verificamos que a média da 

velocidade dos remates aos 6 m em suspensão é também significativamente 

superior à média da velocidade dos remates realizados aos 7 m em apoio e 

nos 9 m em suspensão com p=0,00 (p≤0.05).  
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Quadro 10 – Valores de t e p relativos à velocidade do remate considerando a 
distância a que o remate é realizado. 

 

Tamanho 

da bola 
Situação 

Local 

7m 

Local 

6m 

Local 

9m 
Valor t Valor p 

1 15,7 17,0  -11,48 0,00 

2 15,7  16,3 -2,84 0,01 1 

3  17,0 16,3 4,26 0,00 

4 14,8 16,2  -11,49 0,00 

5 14,8  15,2 -1,62 0,11 2 

6  16,2 15,2 4,65 0,00 

 

Como podemos verificar, utilizando a mesma bola, mas comparando os 

diferentes remates, constatamos que na situação 5, a média da velocidade do 

remate em suspensão aos 9 m é superior à média do remate efectuado aos 

7m, mas não é estatisticamente significativo (p=0,11). 

4.3Técnica de remate 

No Quadro 11 são apresentadas as frequências dos parâmetros da execução 

técnica de remate dos elementos da amostra nas diferentes situações (remate 

em apoio – 7m; remate em suspensão – 6m e 9m), utilizando as bolas do 

tamanho 1 e 2.  

Nos 3 remates observados no nosso estudo, com a bola 2, alguns atletas 

revelaram mais dificuldades em manter o cotovelo à altura do ombro 

comparativamente com a bola 1. No remate em apoio (7m), dois atletas 

também remataram com o braço e o antebraço a fazerem um ângulo inferior a 

90º. 

Constatamos ainda que há mais atletas que ao rematarem em suspensão (6 e 

9m), rematam mais vezes no ponto mais alto da suspensão com a bola 1 do 

que utilizando a bola 2. 
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Tomando em consideração a distância e o tipo de remate que é realizado tendo 

como referência o mesmo tamanho da bola, verificamos que existem 

diferenças de execução técnica nas 3 situações. Podemos verificar que quando 

os atletas rematam em suspensão aos 6m com a bola 1 conseguem manter 

mais vezes o antebraço a fazer um ângulo de aproximadamente 90º com o 

braço e o cotovelo à altura do ombro, comparando com o remate em apoio 

(7m) e com o remate em suspensão (9m).  

Utilizando a bola 2 no remate em suspensão aos 9m, os atletas colocam mais 

vezes o cotovelo abaixo do ombro e o braço faz um ângulo inferior a 90º com o 

antebraço, comparativamente ao remate em apoio (7m) e ao remate em 

suspensão (6m). 

Quadro 11 – Valores de frequência dos parâmetros da técnica de remate. 
 

Frequência  Frequência  Remate em apoio  
7m 

Remate em suspensão 
6m 9m Nº 

Tamanho da bola 1 2   1 2 1 2 

1 Orienta o pé da frente para 
a baliza; 8 7 Salta na vertical com a ajuda da 

coxa da perna livre;  11 10 7 7 

2 
Projecta o braço para trás 
(Armação do Braço) e roda 
o tronco para trás; 

11 11 
Projecta o braço para trás 
(Armação do Braço) e roda o 
tronco para trás; 

12 11 12 11 

3 O antebraço faz um ângulo 
de 90° com o braço; 10 8 O antebraço faz um ângulo de 

90° com o braço; 12 11 11 10 

4 O cotovelo encontra-se à 
altura do ombro; 8 4 O cotovelo encontra-se à altura 

do ombro; 10 7 8 5 

5 Envia a bola em direcção à 
baliza, rodando o tronco; 12 12 Usa o braço livre para equilibrar o 

corpo na trajectória aérea; 12 11 12 11 

6 
No fim do movimento, 
avança-se simultaneamente 
o pé mais recuado. 

11 10 Remata no ponto mais alto da 
suspensão;  9 5 10 8 

 

4.4 Antropometria e Maturação Sexual 

No quadro 12 são apresentados os valores de regressão entre as variáveis 

dependentes (velocidade de remate) e as variáveis independentes (peso, 

altura, diâmetro palmar transversal, diâmetro palmar longitudinal, estado 

maturacional e anos de prática). Neste sentido, os anos de prática foram a 

única variável que revelou capacidade explicativa inferior apresentando valores 
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baixos e constantes em todas as situações de remate do nosso trabalho. Mais 

de aproximadamente 70% da variação da velocidade de remate em apoio aos 

7m e em suspensão aos 6m é explicado linearmente pela variação do pela 

maturação sexual. No caso do remate em suspensão aos 9m, este apresenta 

valores de variação na ordem dos 81% e 70% para bola 1 e 2 respectivamente. 

A situação em que esta variável mais explica a variação da velocidade é no 

remate em apoio (7m) com a bola 2 atingindo um valor de 89%. 

Verifica-se que mais de 60 % da variação média na velocidade do remate em 

todas as situações são determinadas pelo diâmetro palmar transversal. Este 

valor aumenta quando se trata do remate em suspensão (9m) com a bola 2. 

Outro aspecto importante a salientar é o facto do valor do R2 do diâmetro 

palmar transversal e do diâmetro palmar longitudinal aumentar sempre da bola 

1 para a bola 2, ou seja, estes diâmetros assumem-se como melhores 

parâmetros de explicação quando os remates são realizados com a bola 2.  

 

Quadro 12 – Valores de regressão da variável dependente (remate da 
velocidade) com as variáveis independentes. 
 

Remate em apoio Remate em suspensão 
Tamanho da 
bola ( ) 7m (1) 7m (2) 6m (1) 6m (2) 9m (1) 9m (2) 

Regressão R2  R2  R2  R2  R2  R2 

Peso 0,41 0,44 0,48 0,36 0,26 0,21 

Altura 0,48 0,62 0,60 0,46 0,46 0,46 

DPL 0,29 0,30 0,26 0,33 0,22 0,34 

DPT 0,66 0,67 0,70 0,78 0,68 0,77 

Mat. Sexual 0,69 0,89 0,78 0,71 0,81 0,70 

Prática 0,23 0,07 0,21 0,01 0,05 0,12 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
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5. Discussão dos resultados 
 

- Algumas Considerações Metodológicas 

Na revisão da literatura tivemos oportunidade de referir alguns autores que 

apresentaram valores para velocidade da bola no remate em apoio parado, do 

remate em apoio com corrida preparatória e do remate em salto, mas devido ao 

facto de todos os delineamentos desses estudos serem diferentes do nosso, a 

interpretação dos resultados deve ser feita com a devida ponderação. 

Face aos resultados disponíveis na literatura relativamente à média de idades 

das diferentes amostras, é importante referir que a maior parte dos estudos foi 

realizado com adultos (Soares, 1995; Van den Tillaar & Ettema, 2003; 

Apostolos et al., 2006; Granados et al., 2006; Marques & González-Badillo, 

2006; Marques et al., 2006; Van den Tillaar & Ettema, 2007). Somente o estudo 

de Barata (1992) foi realizado com amostras de andebolistas portugueses, de 

16.3 e 16.5 anos de idade e o de Gorostiaga et al. (1999) com andebolistas dos 

14 aos 16 anos 

Em relação às técnicas e metodologias utilizadas para a medição da 

velocidade da bola no remate importa referir alguns aspectos. A filmagem, a 

partir do efeito "doppler", dos resultados registados num osciloscópio, do 

estudo de Mikkelsen e Olesen (1977), apesar de "sofisticada" carece de algum 

rigor, tal como referem os próprios autores. Neste caso deveremos considerar 

os valores apresentados como aproximações da velocidade do remate. 

Também (Van den Tillaar & Ettema, 2003; Van den Tillaar & Ettema, 2004 Van 

den Tillaar & Ettema, 2007) utilizaram o vídeo para medir a velocidade do 

remate. 
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Na pesquisa de Cotzmandis e Skoufas (1991), de Barata (1992), Soares (1995) 

e Granados et al. (2006) foi realizada a medição através de um aparelho com 

células fotoeléctricas ligado a um cronómetro ou ao computador. 

Tal como noutros estudos (e.g. Marques & González-Badillo, 2006; Marques et 

al., 2006), no nosso estudo utilizamos um radar para medir a velocidade do 

remate. 

É evidente, a partir deste quadro, a dificuldade em interpretar alguns resultados 

face às idades dos sujeitos, a experiência na modalidade e a sujeição a 

diferentes programas de treino de força (Van Muijen et al., 1991;Gorostiaga et 

al., 1999; Hoff & Almabakk, 1995; Skoufas et al., 2003). 

- Discussão dos resultados obtidos 

Passaremos agora a fazer uma análise em relação às diferenças 

estatisticamente significativas encontradas na velocidade do remate em apoio 

(7m) e suspensão (6m e 9m), aquando da utilização de bolas de tamanhos 

diferentes. Neste pressuposto, verificamos que a média da velocidade dos 

remates efectuados com a bola de tamanho 1 foram superiores aos remates 

efectuados com a bola de tamanho 2, independentemente do tipo de remate e 

do local onde o mesmo foi realizado. O nosso estudo vai de encontro ao de 

Vitasalo (1988), que por sua vez, constatou uma correlação altamente 

significativa entre a distância de lançamento e a velocidade da bola, utilizando 

bolas com diferentes pesos para os lançamentos. A necessidade de, 

inicialmente, ser vencida a inércia da bola e dos segmentos anatómicos, 

seguida de uma aceleração positiva do membro superior ao longo de todo o 

movimento articular até ao remate (Alcalde, 1991), é alterada a partir do 

momento em que há um aumento do peso da bola do tamanho 2. As diferenças 

encontradas entre as bolas (+35g) correspondem a um aumento de 11% e do 

diâmetro (+ 4cm) correspondem a um aumento de 9% em relação à bola do 

tamanho 1. Deste modo, podemos inferir que as diferenças no tamanho e no 
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peso entre as bolas justificam a média superior da velocidade da bola 1 em 

relação à de tamanho 2. Utilizando a expressão E=1/2 x m x v2, para uma 

mesma energia de lançamento com a bola 1 e 2, no remate com a bola 2 onde 

o m (massa) é maior, a velocidade diminuirá naturalmente. 

Os nossos resultados estão na linha dos verificados por Marques et al. (2007). 

Num estudo com 40 atletas seniores masculinos, os autores verificaram que a 

velocidade do remate se encontra relacionado com uma carga máxima 

dinâmica, ou seja, está relacionado com a capacidade dos atletas moverem 

cargas ligeiras com as extremidades superiores a velocidades máximas. Enoka 

(1988) evidencia também, o facto do momento de actividade dos antagonistas 

variar e depender, entre outros aspectos, da velocidade e amplitude do 

movimento e da carga a mobilizar. Por outro lado, Granados et al. (2006) num 

estudo com atletas seniores femininos de elite e amadoras constatou uma 

associação elevada entre uma repetição máxima (Bench Press) e a velocidade 

da bola em ambos os grupos, sugerindo que a velocidade do remate depende 

mais da força máxima do que da capacidade de mover cargas baixas a alta 

velocidade, durante acções de extensão do cotovelo. 

Em relação às diferenças encontradas na velocidade do remate utilizando a 

mesma bola, mas considerando o tipo de remate e a distância, constatamos 

que em ambas as bolas a velocidade mais alta atingida é no remate em 

suspensão aos 6m, seguindo-se o remate em suspensão aos 9m e por fim o 

remate em apoio aos 7m. 

Quando utilizamos a bola 1, as diferenças registadas são estatisticamente 

significativas entre as 3 situações. É difícil comparar os resultados de estudos 

que não utilizaram exactamente os mesmos remates preconizados pelo nosso 

estudo, mas mesmo assim, optamos por referir alguns estudos para mais á 

frente tentar relacionar as diferenças encontradas intra-estudos. Noutros 

estudos constatamos diferenças entre a velocidade registada entre o remate 

em apoio parado e o remate em apoio com corrida preparatória, onde os 

valores da velocidade do segundo são superiores aos do primeiro (Mikkelsen & 
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Olesen, 1977; Cotzmandis & Skoufas, 1991; Barata, 1992), em que 

relativamente ao remate em apoio parado, os valores situam-se próximo dos 21 

m/s, enquanto no remate em apoio com corrida preparatória se situam nos 23.1 

m/s.  

Com o propósito de estudar a temática da velocidade de lançamento de 

projécteis Fleck et al. (1992) obtiveram valores da velocidade da bola para o 

remate em apoio e em salto respectivamente de 26.3±0.54 e 28.1±0.81 m/s. Já 

Granados et al. (2006) obteve valores da velocidade do remate de 19.5±1.1 

m/s e de 21.1±1.3 m/s para remate em apoio em salto respectivamente. No 

nosso estudo obtivemos valores da velocidade do remate em apoio (7m) com a 

bola 1 e 2 respectivamente de 15,7±2,1 e 14,8±1,7 m/s. Relativamente ao 

remate em salto, no nosso estudo apresentamos valores aos 6m com a bola 1 

e 2 de 17±1,9 e 16,2±1,9 m/s. Quando o remate foi realizado aos 9m os valores 

encontrados foram os seguintes 16,3±1,8 e 15,2±2,1 m/s, respectivamente com 

a bola 1 e 2. 

É possível verificar nos estudos acima referidos, que os remates com corrida 

preparatória apresentam valores mais elevados do que o remate em apoio 

parado. O movimento de um segmento pode afectar o movimento de outro 

segmento (Apostolos et al., 2006). No caso do remate em apoio parado o 

movimento do braço afecta o do antebraço e, este afecta o da mão. No caso do 

remate em apoio com corrida preparatória ou do remate em suspensão 

também os movimentos dos membros inferiores influenciam a cadeia cinética 

do membro superior. Abrantes (1986) reforça esta ideia ao afirmar que a 

grande vantagem do remate em suspensão com corrida preparatória 

relativamente ao remate em apoio parado resume-se no seguinte conjunto de 

pontos: (i) aumento da energia do centro de massa; (ii) obtenção de 

quantidades de movimento mais elevadas; (iii) e a capacidade de gerar 

impulsos elevados que permitem atingir velocidades de remate mais elevadas. 

Em ambos os remates em suspensão do nosso estudo constatamos a validade 
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da ideia de Abrantes (1986), apresentando valores superiores da velocidade de 

remate comparativamente ao remate em apoio parado. 

Alguns autores sugerem que a velocidade da bola no remate poderá estar 

fortemente relacionada com o desenvolvimento da força no trem inferior. Este 

tipo de análise pode confirmar que um dos principais aspectos que afectam a 

velocidade do remate será uma transferência efectiva da energia do trem 

inferior para as extremidades opostas (Joris et al., 1985; Bayios et al., 2001). 

Este facto justificará as velocidades superiores alcançadas nas situações de 

remate em suspensão aos 6 e 9m em relação ao remate em apoio parado aos 

7m. 

Distinguindo as duas formas clássicas de remate em suspensão (remate em 

suspensão saltando para cima - 9m e remate em suspensão saltando para 

cima e para a frente – 6m) parece compreensível que no caso do segundo a 

média da velocidade de remate seja superior, uma vez que o centro de massa 

é projectado na direcção do movimento, fruto de uma maior velocidade da 

corrida preparatória, enquanto no remate aos 9m há uma eficiência menor na 

transferência de energia do trem inferior e das acções do tronco para os 

movimentos rápido dos segmentos que intervêm no remate (Gorostiaga et al., 

2005). Estas diferenças também podem ser explicadas através duma corrida 

mais longa no remate em suspensão (6m) em relação ao remate em 

suspensão (9m), uma vez que ambos os remates se iniciavam no mesmo local. 

No estudo de Fradet et al. (2004) registaram uma velocidade média de remate 

em suspensão sem restrição da corrida preparatória de 26,2 m/s com 3 atletas 

de segunda divisão francesa e 3 atletas da formação. Por outro lado, no estudo 

de Bayios e Boudoulos (1998) com atletas seniores da 1ª divisão Grega, 

obteve uma média de velocidade de remate de 26.27 m/s. Comparando este 

resultado com o de Fradet et al (2004), a explicação desta diferença mínima 

residirá no facto de, no estudo de Bayios e Boudoulos (2001), os atletas 

efectuarem o remate com um passo. Tal resultados não se verificariam, em 
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princípio, se os jogadores da primeira divisão francesa realizassem o remate 

nas mesmas condições que os jogadores do estudo de Fradet et al (2004). 

Utilizando a bola 2, verificamos diferenças significativas entre o remate em 

apoio (7m) e em suspensão (6m e 9m). Entre o remate em apoio (7m) e o 

remate em suspensão (9m) existem diferenças mas não são significativas. 

Estas diferenças podem advir da dificuldade imposta pela bola no momento de 

armar o braço devido à carga a mobilizar Enoka (1988), onde o centro de 

massa vai sofrer alterações ao elevar-se. Laputin e Karkov (1986) afirmam que 

para se obterem valores elevados da velocidade de saída da bola, a energia 

cinética do centro de massa do corpo no último apoio deve ser elevada (a 

transferência dessa energia através dos diferentes segmentos envolvidos na 

execução, deve ser o mais fluida possível evitando a sua dissipação). Todavia, 

o movimento de um segmento pode afectar o movimento de outro segmento 

(Apostolos et al., 2006). No caso do remate em suspensão há uma maior 

interdependência entre os segmentos corporais, ou seja, a capacidade dos 

movimentos segmentares com sucesso, dependerão sempre da execução das 

acções anteriores com êxito. 

Relativamente à execução técnica dos remates, não conseguimos encontrar 

literatura que nos permitisse comparar os nossos resultados.  

Passando agora à análise técnica dos remates realizados – remate em apoio 

(7m) e suspensão (6m e 9m) verificamos nos 3 remates com a bola 2 que 

alguns atletas revelaram mais dificuldades em manter o cotovelo à altura do 

ombro comparativamente com a bola 1. No remate em apoio (7m), dois atletas 

também remataram com o braço e o antebraço num ângulo inferior a 90º. Este 

aspecto, segundo Van den Tillaar e Ettema (2007) pode justificar a diminuição 

da velocidade de remate, uma vez que no estudo destes autores, o ângulo do 

cotovelo apresenta uma relação significativa com a velocidade de remate. No 

remate em apoio (7m) também há uma ligeira diferença no ângulo do braço 

com o antebraço. 
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Apesar desta lacuna é possível inferir, que com a bola de tamanho 2, os 

jogadores têm mais dificuldade em executar o remate nos aspectos (cotovelo 

encontrar-se à altura do ombro e no ângulo do braço com o antebraço), pois é 

necessário vencer a inércia da bola e dos segmentos anatómicos, seguida de 

uma aceleração positiva do membro superior ao longo de todo o movimento 

articular até ao remate (Alcalde, 1991). Se observarmos as diferenças na 

execução intra-bola, constatamos que a diferença poderia ser justificada pelo 

tamanho da bola, uma vez que as maiores diferenças verificam-se no trem 

superior, onde a bola é transportada, estando assim, mais susceptível a 

modificações segmentares. 

Constatamos ainda que há mais atletas que ao rematarem em suspensão (6 e 

9m), rematam mais vezes no ponto mais alto da suspensão com a bola 1 do 

que utilizando a bola 2. 

Tomando em consideração a distância e o tipo de remate que é realizado tendo 

como referência o mesmo tamanho da bola, verificamos que existem 

diferenças de execução técnica nas 3 situações. Podemos verificar que quando 

os atletas rematam em suspensão aos 6m com a bola 1, conseguem manter 

mais vezes o antebraço num ângulo de aproximadamente 90º com o braço e o 

cotovelo à altura do ombro, comparando com o remate em apoio (7m) e com o 

remate em suspensão (9m).  

Utilizando a bola 2 no remate em suspensão aos 9m, os atletas colocam mais 

vezes o cotovelo abaixo do ombro e o braço faz um ângulo inferior a 90º com o 

antebraço, comparativamente ao remate em apoio (7m) e ao remate em 

suspensão (6m). Estes resultados indicam, que no remate em apoio onde há 

uma menor alteração dos segmentos corporais, grande parte dos atletas 

cumpre os requisitos necessários, porque é um movimento que parte de uma 

posição parada e estável, sabendo à partida que o movimento de um segmento 

pode afectar o movimento de outro segmento (Apostolos et al., 2006). Por outro 

lado, o remate em suspensão aos 9m já acarreta mais alguma dificuldade na 

coordenação dos segmentos corporais e a bola deve ser solta na altura 
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máxima do salto, pois, a velocidade vertical do rematador (e, assim a 

contribuição das pernas para a velocidade vertical da bola) será igual a zero, 

sendo a contribuição da velocidade do corpo para a velocidade da bola menor 

na altura máxima do que em qualquer outro instante (Hay, 1981), o que nem 

sempre acontece devido a algumas limitações do trem inferior e ao facto da 

bola ser maior e mais pesada. 

Depois de constatarmos as diferenças observadas na velocidade de remate e 

no seu desempenho técnico, vamos agora verificar a influência das variáveis 

independentes (peso, altura, diâmetro palmar longitudinal, diâmetro palmar 

transversal, estado maturacional e anos de prática) na velocidade de remate. 

Os anos de prática revelaram uma capacidade explicativa baixa e constante 

em todas as situações de remate do nosso trabalho, uma vez que vários atletas 

com 1 e 2 anos de prática de andebol apresentaram resultados distintos. 

Verificamos que mais de 60 % da variação média na velocidade do remate em 

todas as situações são determinadas pelo diâmetro palmar transversal. Este 

valor aumenta quando se trata do remate em suspensão (9m) com a bola 2. 

Também Soares (1995) constatou que o diâmetro palmar transversal e a área 

de secção transversa revelaram-se os preditores que melhor explicam a 

variação na velocidade da bola. No caso do andebol, os dedos, apresentando-

se como a parte mais pequena do aparelho motor, especialmente deformáveis 

pela bola, sendo muito importantes para a precisão do remate (Visnapu, 2007). 

Ainda segundo este autor, o facto de um atleta possuir dedos compridos, 

aumentará a superfície da mão e melhorará a precisão nos diferentes remates 

realizados no andebol. 

Outro aspecto importante a salientar é o facto do valor do R2 do diâmetro 

palmar transversal e do diâmetro palmar longitudinal aumentar sempre da bola 

1 para a bola 2, ou seja, estes dois diâmetros assumem-se como parâmetros 

de explicação maior quando os remates são realizados com a bola 2. Segundo 

(Visnapu, 2007), o aumento do perímetro da mão apresenta uma correlação 
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elevada com o desempenho dos atletas no teste de preensão manual, o que 

poderá indicar que o facto de a bola ser maior e mais pesada, vai favorecer os 

atletas com as mãos maiores. 

Ainda segundo estas duas variáveis Cotzmandis e Skoufas (1991) referem que 

o diâmetro palmar longitudinal evidencia uma correlação significativa com o 

remate parado em apoio. Num estudo de Visnapu (2007) verificou-se um 

crescimento significativo do diâmetro palmar longitudinal em jovens de 13 anos 

quando comparados com jovens um ano mais novos. 

Em relação ao tipo de remate, podemos verificar, segundo a variável peso, que 

esta explica mais a variação na média da velocidade nas situações de remate 

em suspensão aos 6m comparativamente com o remate em suspensão aos 9m 

onde o valor é bastante inferior. O tamanho do corpo, num estudo de Van den 

Tillaar e Ettema (2004), teve uma correlação positiva com a velocidade de 

remate. Neste estudo, a massa isenta de gordura explica as diferenças 

verificadas na velocidade da bola. 

Este facto poderá ser explicado pelo aumento dos níveis de testosterona na 

puberdade que gera nos rapazes ganhos da massa muscular (sobretudo à 

custa da hipertrofia e menos da hiperplasia) e no aperfeiçoamento do controlo 

da função muscular (mielinização dos motoneurórios), particularmente a partir 

dos 12-13 anos, justificando o melhor desempenho, em relação ao género 

feminino, no teste de abdominais (Wilmore & Costill, 2004). 

Relativamente à influência do estádio de desenvolvimento sexual, verificamos 

que esta é uma variável que explica a variação da velocidade de remate em 

todas as situações do estudo (mais de 60%) podendo atingir os 89% no remate 

em apoio (7m) com a bola 2 e 81% no remate em suspensão (9m) com a bola 

1. 

Malina et al. (2004) constatou que a força de resistência abdominal aumenta 

linearmente dos 6 aos 13 anos nos rapazes, havendo um aumento acentuado a 

partir desta idade, também ao nível de força em geral de todo o corpo. Durante 
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a puberdade, a força muscular é afectada pela maturação (Pratt, 1989), pois há 

uma elevada correlação entre os níveis de força e o estádio de maturação 

sexual de Tanner comparado com a idade cronológica. No entanto, a nossa 

amostra é exemplo de alguma variedade característica ao nível maturacional, 

querendo estes valores elevados de explicação da velocidade de remate, 

serem a explicação, ou seja, os atletas maturacionalmente mais avançados, 

têm naturalmente mais força, conseguindo rematar mais rápido. 

Pauwels (1978) mostrou num estudo com rapazes entre os 13-15 anos, que a 

velocidade da bola, é explicada entre 64% e 70% pelas componentes motoras 

e somáticas, enquanto entre os 16 -18 anos a influência dos indicadores 

antropométricos e de aptidão física baixa para 30% a 50%. Estes resultados 

sugerem que a influência das dimensões corporais na velocidade da bola pode 

depender da idade.  

Concluindo a nossa discussão de resultados, apresentamos um pequeno 

estudo que reflecte a importância do remate na formação, como preparação de 

futuros jogadores seniores tecnicamente evoluídos. Van den Tillaar e Ettema 

(2003), num estudo com nove jogadores de elite noruegueses, verificaram que 

quando enfatizavam aos jogadores a necessidade de serem mais precisos no 

remate, a velocidade do mesmo decrescia apesar de atingir em média 85 % da 

velocidade máxima alcançada. Contudo, quando não havia esta preocupação 

não estava presente, a precisão do remate não diminuía a sua eficácia. Este 

facto explica-se pela amostra do estudo serem jogadores de elite com 12 anos 

de média de prática de andebol, demonstrando assim, que estão preparados 

para rematar rápido e preciso.  
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6. Conclusão 

Tendo em consideração o objectivo do presente estudo e a discussão 

efectuada dos nossos resultados, podemos retirar as seguintes conclusões:  

a) Existem diferenças estatisticamente significativas na velocidade do remate 

quando foi considerado o tamanho da bola. Os remates realizados utilizando a 

bola 1 são significativamente mais rápidos do que aqueles que são realizados 

com bola 2 em todas as situações de remate (apoio (7m) e suspensão (6 e 

9m). 

b) Do ponto de vista técnico, a utilização da bola 2 nos remates realizados, 

originou mais alguns erros técnicos, proporcionando que mais atletas se 

encontrassem com o cotovelo abaixo da linha do ombro e com o braço a fazer 

um ângulo inferior a 90º com o antebraço. 

 c) O diâmetro palmar transversal e a maturação sexual explicam a maior parte 

da variação da velocidade de remate.  

Através destas conclusões é possível inferir que as diferenças verificadas na 

velocidade e técnica de remate, poderão dever-se quase exclusivamente à 

diferença na massa e no diâmetro das duas bolas utilizadas no estudo. 

Por outro lado, o tamanho da mão através do diâmetro palmar transversal, 

parece influenciar a velocidade de remate, e, em especial quando a bola 

aumenta de tamanho. Em relação à maturação sexual, apresenta-se como um 

factor importante, na medida em que teoricamente, os atletas mais avançados 

maturacionalmente, têm naturalmente mais força, aspecto que condiciona o 

desempenho no remate de andebol. 

É importante atender a estes valores, para no futuro termos jogadores 

tecnicamente mais evoluídos em função de um modelo de jogo.
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7. Implicações práticas e futuros estudos 
 

Implicações Práticas 

O nosso estudo demonstrou que o tamanho da bola influencia a performance 

do remate em relação à velocidade e à sua execução técnica. Acreditamos que 

estes resultados têm de ser um indicador para quem trabalha na formação, 

pois, a aprendizagem do remate vai muito mais além do que uma repetição 

sistemática sem oposição. Se pedirmos a alguns atletas infantis, que 

transitaram para o escalão de iniciados, com uma bola maior e mais pesada, 

para rematarem em suspensão, por cima de um colega que se encontra imóvel 

durante um exercício, estes realizarão o exercício. Agora, julgamos que numa 

situação de jogo apelativa ao remate exterior, estes mesmos atletas não 

optarão por esta solução, porque primeiro rematam com menos velocidade 

com a bola de iniciado e segundo, porque estão descontextualizados deste 

remate, uma vez que só o realizam sem oposição real. A partir deste 

pressuposto, em que alguns atletas apresentarão alguma dificuldade na 

execução de alguns remates com uma bola maior, estes acabarão geralmente 

por procurar uma solução de finalização onde esta diminuição da velocidade de 

remate seja ultrapassada, como é o exemplo do remate aos 6m onde a 

proximidade do guarda-redes dissimula um remate mais fraco. 

A escolha e execução preferencial de um tipo de remate limita o reportório 

técnico-táctico do jogador, que no futuro, quando em oposição optará 

normalmente por aquele remate em que se sente mais confortável. Esta 

realidade poderá explicar as lacunas de alguns jogadores portugueses em 

rematar de várias formas, porque como é natural, se no treino, não 

proporcionarmos que os atletas decidam em função de contextos distintos, 

estes procurarão sempre a solução mais cómoda. 
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O diâmetro palmar transversal, parece revelar-se no nosso estudo como uma 

mais-valia para a realização do remate. Será certamente um factor de selecção 

a ser considerado no andebol. 

Futuros Estudos 

Para futuros estudos sugerimos: 

- Estudar a influência do tamanho da bola na velocidade e desempenho técnico 

do remate em atletas iniciados que transitam para juvenis; 

- Estudar a influência do tamanho da bola na velocidade de remate com 

oposição defensiva em atletas em fase de transição de escalão; 

- Analisar alguns atletas no último ano de um escalão e no primeiro do outro ao 

nível das opções de remate que toma durante os jogos; 

- Estudar a prevalência de remate no escalão de infantis, iniciados e juvenis. 
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Anexos 

ANEXO I 

Resultados do Pré-teste 

Remate em apoio (m/s) Remate em suspensão (m/s) 
7 m 6 m 9 m 

Tentativa Nome Inf. Ini. Diferença Inf. Ini. Diferença Inf. Ini. Diferença 
1ª 14,2 13,9 0,3 16,3 15,8 0,5 14,8 13,4 1,4 

2ª 14,8 14,6 0,2 16 15 1,1 13,9 10,3 3,6 

3ª   15,9 13,8 2,2 15,4 14,1 1,3 14,6 13,1 1,5 

1ª 17,9 17,1 0,9 19,8 18,5 1,2 18,4 17,7 0,7 

2ª 18,4 16,6 1,8 20,3 19 1,3 18,2 17,7 0,5 

3ª   18,8 16,4 2,3 18,5 18,6 -0,1 18,4 18,6 -0,1 

1ª 14 13,3 0,8 14,2 13,5 0,7 14,2 13,1 1,1 

2ª 13,1 12,6 0,5 14,8 13,6 1,2 13,8 13,2 0,7 

3ª   13,9 12,9 1,1 14,8 14 0,7 13,9 12,2 1,7 

           
Média 15,7 14,6   16,5 15,9   15,5 14,4   
Desvio-padrão 2,2 1,7   2,1 2,5   2 3   
Diferença das 
médias 1,1 2   0,6 2,4   1,1 2,5   
Dim. mín. da 
amostra 14,2 13,9   16,3 15,8   14,8 13,4   

 

 

Inf.   
Bola 

tamanho 1         

Ini.   
Bola 

tamanho 2        
           

                     
 N = 30 0.95  N = 30 0.51  N = 30 0.65    
           

 

Média:                               N = 30 Pot: 0.7                                     N = 35.4 Pot: 0.8 
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ANEXO II 

 

 

Questionário 

Nome:_________________________________________________ 

Idade:________________  Anos de prática:__________________ 

Assinala com um X o estado em que te encontras: 

Desenvolvimento Pubertário Masculino 

Critérios de Tanner 

Genitália                                      Pelos Púbicos 

 

A preencher pelo responsável do estudo: 

Altura:___________  Peso:_____________________________  

Diâmetro Palmar Longitudinal:______________________________________ 

Diâmetro Palmar Transversal:_______________________________________ 
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ANEXO II  

(verso) 

Estágios do desenvolvimento pubertário masculino 
 

Desenvolvimento dos pêlos púbicos para o sexo masculino  
 
Estágio 1- Ausência de pêlos púbicos. 

Estágio 2- Pêlos púbicos com distribuição dispersa, pequena quantidade, 

levemente pigmentados, lisos ou discretamente encaracolados, de cada lado 

da base do pénis. 

Estágio 3- Os pêlos estendem-se sobre a sínfise púbica e são 

consideravelmente mais escuros, grossos e comummente mais encaracolados. 

Estágio 4- Os pêlos têm aspecto adulto, mas cobrem uma área menor do que 

na maioria dos adultos; não se estendem para a superfície medial das coxas. 

Estágio 5- Os pêlos são adultos em quantidade e aparência, estendendo-se 

para a face medial das coxas. 

 

Genitais masculinos 
 
Estágio 1- Aspecto infantil que persiste do nascimento até o início da 

puberdade. Durante este período, a genitália aumenta pouco no seu tamanho 

global, mas há uma pequena mudança na aparência geral. 

Estágio 2- O escroto começa a aumentar, e a pele se torna um pouco 

avermelhada, com mudança na sua textura. 

Estágio 3- O pénis aumenta em comprimento e menos no seu diâmetro, em 

seguida há um crescimento da bolsa do escroto. 

Estágio 4- Os testículos e a bolsa do escroto crescem e o pénis aumenta de 

tamanho, especialmente no diâmetro. 

Estágio 5- Genitália adulta em tamanho e aparência. 
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ANEXO III 

Avaliação Técnica do Remate                    X – Bola Infantil    º - Bola Iniciado 

 Remate em apoio (7m) Remate em suspensão 6
m 

9
m 

Orienta o pé da frente para a baliza;  Salta na vertical com a ajuda da coxa da perna 
livre;  

  

Projecta o braço para trás (Armação do Braço) e roda o 
tronco para trás; 

 Projecta o braço para trás (Armação do Braço) e 
roda o tronco para trás; 

  

O antebraço faz um ângulo de 90° com o braço;  O antebraço faz um ângulo de 90° com o braço;   

O cotovelo encontra-se à altura do ombro;  O cotovelo encontra-se à altura do ombro;   

Envia a bola em direcção à baliza, rodando o tronco;  Usa o braço livre para equilibrar o corpo na 
trajectória aérea;   

 

No fim do movimento, avança-se simultaneamente o pé 
mais recuado. 

 Remata no ponto mais alto da suspensão;    

Orienta o pé da frente para a baliza;  Salta na vertical com a ajuda da coxa da perna 
livre;    

Projecta o braço para trás (Armação do Braço) e roda o 
tronco para trás;  Projecta o braço para trás (Armação do Braço) e 

roda o tronco para trás;   

O antebraço faz um ângulo de 90° com o braço;  O antebraço faz um ângulo de 90° com o braço;   

O cotovelo encontra-se à altura do ombro;  O cotovelo encontra-se à altura do ombro;   

Envia a bola em direcção à baliza, rodando o tronco;  Usa o braço livre para equilibrar o corpo na 
trajectória aérea; 

  

 

No fim do movimento, avança-se simultaneamente o pé 
mais recuado.  Remata no ponto mais alto da suspensão;    

Orienta o pé da frente para a baliza;  Salta na vertical com a ajuda da coxa da perna 
livre;    

Projecta o braço para trás (Armação do Braço) e roda o 
tronco para trás; 

 Projecta o braço para trás (Armação do Braço) e 
roda o tronco para trás; 

  

O antebraço faz um ângulo de 90° com o braço;  O antebraço faz um ângulo de 90° com o braço;   

O cotovelo encontra-se à altura do ombro;  O cotovelo encontra-se à altura do ombro;   

Envia a bola em direcção à baliza, rodando o tronco;  Usa o braço livre para equilibrar o corpo na 
trajectória aérea;   

 

No fim do movimento, avança-se simultaneamente o pé 
mais recuado.  Remata no ponto mais alto da suspensão;    
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ANEXO IV 

 

Organização das Séries 

Série 1 

  Zé Ricardo Catou Rui Tiago Nuno 
Inf 21 34 36 24 29 3 Apoio 7 m 
Ini 33 9 31 10 35 30 
Inf 6 32 23 25 2 26 9 m 
Ini 22 1 5 27 28 12 
Inf 15 20 19 8 12 18 

Suspensão 
6 m 

Ini 16 14 7 17 4 11 
 

Série 2 

  André Mourão Zé Lino Mário Hugo Pedro 
Inf 21 32 4 33 34 36 Apoio 7 m 
Ini 22 20 35 27 23 3 
Inf 7 8 28 5 24 25 9 m 
Ini 31 1 29 30 26 17 
Inf 14 18 15 2 16 19 

Suspensão 
6 m 

Ini 11 9 6 12 13 10 
 

 

Infantis Bola tamanho 1  

Iniciados Bola tamanho 2 
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ANEXO V 

Resultados dos Testes 

Peso Altura DPL DPT Id. Pr. 7m(Inf) 7m(Ini) 6m (Inf) 6m (Ini) 9m (Inf) 9m (Ini)

18,1 16,9 19,5 17,2 18,4 17,5

18 16,3 19,3 17,6 17,7 17,5

17,8 16,7 19,4 16,9 18,1 17,1

17,4 17,1 19,1 18,2 18,5 17

17 16,6 18,6 18,4 18,1 17,3

16,7 16,7 18,6 18,3 18,6 16,9

16,8 15,5 18,4 16,6 16,8 16

16,5 14,8 17,7 17,5 16,9 15,6

17,2 15,1 18,1 16,7 17 16,1

16,7 15,3 18,3 16,6 16,8 16,2

17,3 15,4 18,5 16,3 16,7 16,1

16,5 15,7 17,9 16,7 17,4 16,7

12,7 12,3 14,4 14 13,6 12,8

12,1 12,7 14,1 14,5 13,5 12,6

12,3 11,7 14,5 14,1 12,9 12,8

17,9 16,8 18,5 18,6 18,4 17,6

18,4 16,6 20,3 19 18,2 17,7

18,8 16,4 18,5 18,6 18,6 18,4

16,4 16,1 18,6 17,8 16 14

16,2 16 17,7 17,6 16,2 14,3

16,8 16,3 17,9 17,2 15,1 14,6

12 11,4 13,8 12,6 14,9 12,6

12,4 11,7 13,2 12,3 15,2 13,3

11,9 11,9 13,6 11,9 14,4 13,1

15,7 15,4 17,1 17,4 17,6 17,3

15,9 15,4 17,3 16,9 18 17,4

14,5 14,8 16,9 16,8 17,8 17

14,2 13,9 16,3 15,8 14,8 13,4

14,8 14,6 16 15 13,9 10,3

15,9 13,8 15,4 14,1 14,6 13,1

14 13,3 14,2 13,5 14,2 13,1

13,1 12,6 14,8 13,6 13,8 13,2

13,9 12,9 14,8 14 13,9 12,2

16,1 16 17,1 16,6 16,2 15,4

16,8 14,3 16,9 16,2 16,7 15,7

17 15,1 17,6 17,1 16,3 14,9

51,25 1,61 19,1 16,53 12,5 2,5 15,7 14,8 17 16,2 16,3 15,2

1

12 59 1,56 20 16,5 12 2 3 3

3 2

11 38 1,5 18 15,5 12 6 2

1 4 3

10 48 1,48 19 15 13 1

9 48 1,62 20 17 12

3

8 44 1,53 17 15,3 13 1 2 2

4 3

7 65 1,79 19 17 12 1 3

2 2 1

6 48 1,62 20,5 18 13 4

5 42 1,5 19,2 15,5 12

4

4 52 1,68 19 16 12 3 4 3

4 4

3 53 1,64 18 17 13 2 3

5 5 4

2 52 1,66 19 17 13 2

1 66 1,79 20,5 18,5 13

Antropometria Anos Est. Mat. Avaliação da Velocidade do Remate
Tanner (G - P)

 


