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Resumo 

 De acordo com a literatura pesquisada há um deficit de estudos acerca 

das exigências físicas do jogo de andebol, em particular baseado em 

indicadores objetivos de esforço em ambientes de treino e de jogo. 

 Devido à importância do controle e monitorização dos esforços em 

ambientes de treino e jogo, os principais objetivos deste trabalho foram: 1) 

Comparar o grau de precisão das medidas acelerométricas obtidas com 

instrumentos distintos e em diferentes localizações corporais - estudos 

preliminares 1 (teste mecânico) e 2 (teste de localização); 2) Estudar a 

perceção de esforço relatada por jogadoras e treinador durante dois meses de 

treinos e jogos - estudo 1; 3) Estudar o esforço físico em treino e em jogo 

através da acelerometria - estudo 2; 4) Relacionar o esforço percebido pelos 

vários intervenientes (jogadoras e treinador) e o esforço medido por 

acelerometria - estudo 2. 

 As principais conclusões foram: as análises acelerométricas dos dados 

em bruto revelaram ser mais apropriadas ao estudo do esforço físico em 

andebol; o local de fixação dos acelerómetros parece afetar de forma muito 

significativa as medições de movimento na modalidade em estudo; o estado de 

prontidão para o treino/jogo  não influenciou as diferentes respostas à perceção 

subjetiva de esforço (PSE); respostas à PSE  entre jogadoras e treinador 

apresentaram comportamentos distintos ao longo do tempo; a acelerometria 

parece ser útil para monitorar o esforço em modalidades coletivas, através da 

determinação dos parâmetros de volume e intensidade. Contudo, estes 

conceitos carecem ainda de um corpo teórico sólido e de um maior 

refinamento. 
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Abstract 

 

 According to the literature search, there is a deficit of studies about the 

physical requirements in the handball game, in particular based on objective 

indicators of effort in the training and game environments.  

 Due to the importance of the control and monitoring of the efforts in 

training and game environments, the main aims of this study were: 1) To 

compare the precision degree of accelerometer measurements obtained with 

distinct instruments and on different body areas - preliminary studies 1 

(mechanical test) and 2 (location test); 2) To study the effort perception by the 

players and coach during two months of training/game- study 1; 3) To study 

physical effort during game and training by means of accelerometry - study 2; 4) 

To relate the perceived effort by the several people involved in the process 

(players and coach) and the effort measured by accelerometry - study 2.  

 The main conclusions were: the accelerometric analyses of the gross 

data have proven to be more apropriated to study the physical effort in handball 

game; the fixation place of the accelerometers seems to affect significantly the 

measurements of movement in this game; the state of readiness for 

training/game has not influenced the different responses to subjective 

perception of effort; responses to PSE involving players and coach showed 

different behaviors along the time; the accelerometry seems to be relevant to 

monitor efforts in team sports through determination of parameters of volume 

and intensity. However, these concepts still need a solid theoretical body and 

refinement.  

 
 

 

 

 

 

KEY-WORDS: HANDBALL; TRAINING/GAME CONTROL;  

ACCELEROMETRY; EFFORT PERCEPTION. 
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Introdução Geral 

 O andebol que é um desporto olímpico desde 1972. Hoje é jogado por 

aproximadamente 19 milhões de pessoas, contabiliza cerca de 800 mil equipas 

e 167 membros inscritos na Federação Internacional de Andebol (Ingebrigtsen 

et al., 2013). Estes números são em parte explicados pela crescente 

profissionalização verificada nos últimos anos (Manchado, et al., 2013), 

estabilização de mundiais e campeonatos nos vários continentes (Seco, 2006). 

 Na atualidade, o andebol é considerado um jogo bastante exigente do 

ponto de vista físico e com uma grande riqueza técnico-tática, sendo talvez 

estas as características que em muito contribuíram para uma cada vez maior 

adesão de praticantes, público em geral e meios de comunicação social. A 

evolução verificada decorre, em parte, de mudanças às regras implementadas 

pelos organismos que tutelam a modalidade com a intenção de tornar o jogo de 

andebol mais rápido, espetacular e menos violento (Seco, 2006). Sendo as 

mais importantes alterações introduzidas em 1995 e 2002. 

 Ronglan (et al., 2006) comparou os Campeonatos Mundiais de 1999 e 

2003 tendo observado um aumento de 10% do número total de ataques. 

Também, (Seco, 2007) fez uma análise a alguns campeonatos/jogos 

internacionais e extraiu dados que parecem confirmar uma diminuição do 

tempo médio por ataque. Apesar destes trabalhos indiciarem mudanças na 

intensidade e ritmo do jogo de andebol, são baseados em dados estatísticos, 

publicados pela federação europeia ou internacional, em que pouco se 

conhece sobre o controlo da qualidade dos dados. De fato, há um enorme 

deficit de estudos acerca das exigências físicas do jogo de andebol, em 

particular baseados em indicadores objetivos de esforço. 

 O conhecimento das cargas de jogo pode auxiliar no dimensionamento 

da carga nos treinos com vista a um melhor desempenho em competição (Little 

& Williams, 2007; Ronglan et al., 2006), pelo que vários autores têm 

investigado a resposta do organismo às exigências fisiológicas impostas por 

diversos desportos, tanto em treino como em jogo (Curty & Bara Filho, 2011; 

Foster et al., 2005; Litltle & Williams, 2007; Stagno et al., 2007; Manchado et



- 2 - 
 

 al., 2013). Contudo, a maioria dos estudos apresentam diversas limitações 

metodológicas, por via da escassez ou inexistência de instrumentos/técnicas 

adequadas aos desportos coletivos e amostras muito reduzidas.  

 A realização de medições de esforço fisiológico em competição e em 

modalidades como o andebol, que envolvem muito contacto físico, são pouco 

práticas e inviáveis do ponto de vista regulamentar. Estas são as razões que 

justificam a escassez de trabalhos com o recurso à espirometria ou medições 

de lactato durante um jogo de andebol oficial. É frequente a utilização de GPS 

(global positioning system), em modalidades como o futebol ou o rugby, para 

proceder a avaliações do deslocamento em jogo e treino (e.g., Abade et al., 

2014; Johnston et al., 2013), contudo estes equipamentos não possuem ainda 

aferições precisas para recintos fechados, limitando a sua aplicação a 

modalidades indoor. 

 Pers et al. (2002) desenvolveram um programa (Sagit) que permite 

processar de forma semi-automática imagens com vista à determinação de 

distâncias percorridas, velocidades, zonas preferenciais, entre outros. As 

imagens são recolhidas a partir de sistema de câmaras aéreas (no tecto do 

pavilhão), com aplicação em várias modalidades indoor. Um sistema similar 

está a ser desenvolvido pela Faculdade de Desporto em colaboração com a 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto-FEUP (Santiago et al., 

2012).    

 Manchado et al. (2013) estudaram dois jogos de andebol feminino, tendo 

relacionado as medidas de deslocamentos obtidas com base no sistema de 

acima descrito (Sagit) com a frequência cardíaca (FC) das jogadoras. A autora 

observou uma FC média em jogo de 86% da FC máxima, uma distância total 

percorrida de 5251m e uma velocidade média de 4,2 km/h para jogadores de 

campo. A autora apresenta ainda dados originais relativos às acelerações em 

jogo, calculadas a partir das posições (x, y), tendo verificado 200 acelerações 

por minuto ou 3 por segundo. 

 Apesar de pouco utilizada em contexto desportivo, a acelerometria pode 

contribuir para um melhor conhecimento das exigências físicas dos desportos 

coletivos e do andebol em particular. Noutros contextos, os acelerómetros têm
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 sido amplamente utilizados para obter indicadores de atividade física em 

particular em crianças (e.g., Riddoch et al., 2004) e idosos (e.g.,Thompson et 

al., 2014).  

 Os acelerómetros são instrumentos que medem as acelerações de um 

determinado corpo/objeto (Chen & Bassett Jr., 2005), o que permite  quantificar 

de forma objetiva a frequência, duração, intensidade da atividade física (Reilly 

citado por Romanzini, 2012). Neste trabalho pretendemos verificar a 

adequação deste tipo de abordagem a um desporto coletivo, como é o caso do 

andebol e tentar, indagar sobre as suas vantagem e limitações. Além disso, 

pretendemos estudar o significado e a validade de apreciações subjectivas do 

esforço físico em treino/jogo por treinadores e jogadores e seus estados de 

recuperação. O conhecimento do estado de recuperação do indivíduo pode 

facilitar o (re) ajustamento da carga de treino, em especial após competição, 

uma vez que as cargas de jogo podem variar substancialmente em função do 

posto específico, tempo de jogo efetivo, entre outros.  

 Sendo as escalas subjetivas de esforço (Borg, 1982; Freitas et at., 2009; 

Weinberg & Gould, 2008) e de recuperação (Curty & Bara Filho, 2011) 

instrumentos de fácil aplicação e económicos, importa perceber a sua real 

utilidade ao nível do controlo e preparação do treino. 

Estruturação do trabalho 

 Este trabalho, para além da "Introdução Geral" está estruturado em 6 

capítulos. Os dois primeiros são estudos preliminares sobre a utilização dos 

acelerómetros do ponto de vista de testes mecânico e de localização. O 

terceiro capítulo, corresponde ao primeiro estudo, acerca da perceção de 

esforço para jogadoras e treinador no andebol. Já, o quarto capítulo, segundo 

estudo, visou estudar o controlo do treino por via acelerométrica e percetiva. 

No quinto capítulo apresentam-se as "Considerações Finais" e no último 

capítulo a "Bibliografia" do trabalho. 

 Sendo assim, de forma descritiva realizam-se algumas considerações 

sobre os capítulos: 
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 Capítulo I -  Estudo Preliminar 1 - "Teste mecânico entre acelerómetros". 

Neste estudo pretendeu-se comparar os valores de acelerometria obtidos por 

dispositivos da mesma marca e de marcas distintas e analisar os valores de 

acelerometria obtidos em counts e em bruto (raw). 

 Capítulo II - Estudo Preliminar 2 - "Teste de localização de 

acelerómetros posicionados em andebolistas". Neste segundo estudo 

preliminar procurou-se verificar a aplicabilidade de uma comparação direta das 

medidas acelerométricas obtidas com instrumentos distintos no andebol. Além 

disso, investigou-se diferentes posições corporais. 

 Capítulo III - Estudo 1 - "Análise da perceção de esforço em jogadoras e 

treinador de andebol feminino". Neste capítulo, estudou-se a perceção de 

esforço das jogadoras e do treinador, em treino e em jogo, durante um período 

de dois meses de atividade. 

 Capítulo IV - Estudo 2 - "Estudo acelerométrico e percetivo em treinos e 

jogos de andebol". No segundo estudo objetivou-se relacionar a intensidade e 

o volume de esforço em situação competitiva com o treino, tendo-se 

comparado as respostas subjetivas de esforço das jogadoras e do treinador 

com as medidas acelerométricas obtidas em situação de treino e de jogo. 

 Capítulo V - Considerações Finais. Neste capítulo, expõe-se a partir das 

conclusões obtidas em cada estudo anterior, considerações sobre o controlo do 

treino/jogo a partir das medidas/respostas obtidas e indicações de possíveis 

estudos nesta temática.    

 Capítulo VI - Bibliografia. 
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Capítulo I - Estudo Preliminar 1 - Teste mecânico entre 

acelerómetros 
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1.1 Introdução 

 Nos últimos anos popularizou-se a utilização de acelerómetros para 

avaliar os níveis de atividade física (Chen & Bassett Jr., 2005), nomeadamente 

para a obtenção de informação sobre a intensidade e duração do exercício 

(Esliger & Tremblay, 2007; Troiano & Freedson,2010). Contudo, a utilização 

destes instrumentos em contexto desportivo está ainda num estado 

embrionário, pelo levou-se a questionar a validade das técnicas usuais de 

processamento em acelerométrica, quando aplicadas ao desporto de 

competição. 

 Os acelerómetros comummente utilizados neste contexto são 

dispositivos eletrónicos pequenos e leves (poucos cm3 e poucas dezenas de 

gramas) que são fixos ao sujeito com o objetivo de medirem e registarem as 

acelerações deste (Chen & Bassett Jr., 2005), isto é, medirem as suas 

alterações de velocidade ao longo do tempo. Estes equipamentos utilizam um 

ou mais sensores de movimento com o intuito de detectar as acelerações nos 

diferentes eixos (Romanzini, 2012). Simplificando, pode-se imaginar um 

acelerómetro como sendo constituído por um elemento piezelétrico e uma 

massa sísmica dentro de um estojo fechado. Assim, aquando de uma 

aceleração a massa sísmica provocaria uma deformação do elemento 

piezelétrico que produziria uma alteração da carga elétrica sobre lados opostos 

do cristal que seria depois convertida num sinal de tensão proporcional à 

aceleração aplicada (Romanzini, 2012). Por fim essas tensões são filtradas 

analogicamente, digitalizadas e, eventualmente ainda, digitalmente filtradas 

antes de serem armazenadas e/ou transmitidas ao utilizador final. Estas 

medidas são frequentemente reportadas em counts que representam o valor 

decimal após o conversor analógico-digital, cuja unidade é definida de forma 

arbitrária por cada fabricante para seus modelos (McClain & Tudor-Locke, 

2009), o que impossibilita as comparações entre equipamentos distintos sem 

uma reconversão desses counts em unidades de aceleração universais. As 

medições são tipicamente efetuadas dezenas ou centenas de vezes por
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segundo, sendo depois agregadas em intervalos de tempo determinados, 

chamados de epoch (Chen & Bassett Jr., 2005), frequentemente entre 1 

segundo e vários minutos. Não obstante, em alguns equipamentos, é possível 

extrair os dados sem filtragem digital e sem agregação temporal.  

 Os modelos mais comercializados podem ser uniaxiais ou triaxiais, 

dependendo da sua capacidade em medir as acelerações em apenas um ou 

nos 3 eixos espaciais (Romanzini, 2012). Os acelerómetros uniaxiais são 

normalmente usados de modo que o eixo sensível é orientado segundo a 

vertical do sujeito, por esta ser onde, no sujeito ereto, ocorrem as acelerações 

mais significativas e porque estes dispositivos utilizam estratégias de ocultação 

da aceleração da gravidade. 

 Neste estudo utilizou-se 3 tipos diferentes de acelerómetros, dois da 

área da mensuração da atividade física (Actigraph) e um da área clínica 

(Actiwave Cardio). Dos primeiros, um modelo era uniaxial (GT1X), 

implementava filtros digitais, agregava os dados em epochs não inferiores a 1s 

(um segundo) e disponibilizava os resultados em counts enquanto o outro era 

triaxial (GT3X+) e permitia acesso aos dados sem filtragem digital, sem 

agregação (até 100 amostras/s) e em unidades do Sistema Internacional de 

medidas (S.I.). Os da área médica (Actiwave Cardio) eram também triaxiais e 

permitiam igualmente acesso aos dados sem filtragem digital, sem agregação 

(até 128 amostras/s) e em unidades do Sistema Internacional de Medidas 

(S.I.), para além de outras medições. 

 A partir de uma análise das características dos vários equipamentos 

levou-se a excluir o GT1M porque não é triaxial (várias ações no andebol são 

efetuadas em posição não-ereta, como por exemplo o remate de ponta), tem 

taxas de amostragem baixas e apenas fornece os dados em counts.  

 Era igualmente importante tomar decisões metodológicas suportadas no 

grau de reprodutibilidade das medições obtidas em contexto laboratorial e 

desportivo, onde não abundam estudos sobre esta temática. 

 Sasaki et al. (2011) compararam os valores de acelerometria medidos 

em counts por monitores GT1M e GT3X (no eixo vertical) e concluíram que os 

resultados eram estatisticamente semelhantes entre si i.e. eram semelhantes
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quando agregados em períodos de tempo de minutos ou horas. Esse trabalho 

foi realizado num tapete rolante e em ambiente laboratorial e não contribuiu 

para avaliar a adequação destes equipamentos a esforços intensos, 

intermitentes e nem sempre verticais, como é o caso do andebol. 

 Assim, a escassez de trabalhos na área de aplicação conduziu a realizar 

um conjunto de trabalhos exploratórios para aferir a reprodutibilidade dos vários 

instrumentos disponíveis. O primeiro destes estudos preliminares  foi  um teste 

puramente mecânico, sujeitando conjuntos de acelerómetros com orientações 

diversas a uma grande variedade de acelerações e em condições similares.  

 Valendo-se deste teste mecânico, pretendeu-se conhecer a fiabilidade 

dos diferentes monitores, da mesma marca ou de marcas distintas, o que nos 

permitia assim, tomar decisões relativamente à escolha de um instrumento, ou 

até optar pela utilização de vários acelerómetros em simultâneo. 

1.2 Objetivos 

 Comparar os valores de acelerometria obtidos por acelerómetros da 

mesma marca e de marcas distintas em orientações espaciais diversas quando 

sujeitos a deslocações/movimentos iguais. 

 Analisar os valores de acelerometria obtidos em counts e em bruto (raw). 

1.3 Metodologia 

1.3.1 Instrumentos  

 Para este fim foram utilizados 5 acelerómetros (três GT3X+ e dois 

Actiwave Cardio), cujas características abaixo se descrevem.  

1.3.2 Descrição dos Instrumentos (Figura 1) 
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GT3X+ (ActiGraph LLC, Pensacola, 
Fl, USA) 

Actiwave Cardio 
(Camntech) 

  
Actigraph GT3X+  

(www.actigraph.nl) 

  
Camntech Actiwave Cardio  

(www.protechinternational.com ) 

Peso: 27g Peso: 10.3g 

Dimensões (em centímetros): 3,8 x 3,7 x 1,8  Dimensões (em centímetros):3,2(diâmetro) x1 

Resolução: 12 bits Resolução: 10 bits 

Taxa de aquisição (máxima): 100 Hz Taxa de aquisição (máxima): 128 Hz 

Amplitude das acelerações: -6G a 6G Amplitude das acelerações: - 4G a 4G 

Figura 1 - Descrição dos equipamentos. 

1.3.3 Procedimentos 

 O teste mecânico consistiu em sujeitar vários monitores às mesmas 

acelerações e em simultâneo durante 15 minutos, mas com orientações 

distintas. Para este efeito foi idealizado um teste de fácil concretização. Assim, 

procedemos à realização de medições acelerométricas transportando os 

acelerómetros, devidamente fixados numa superfície para o feito (Figura 2), 

num carro (Figura 3). Todos os acelerómetros foram programados com a maior 

resolução possível, tendo os dados sido extraídos em bruto e em counts.  

             

Figura 2 - Fixação dos acelerómetros.             Figura 3 - Transporte dos acelerómetros.



- 11 - 
 

1.3.4 Análise estatística 

 Os dados foram processados e analisados por códigos especificamente 

desenvolvidos para o efeito. 

 A comparação entre monitores da mesma marca é simples, dado que 

estes em princípio podem ser programados para iniciarem as aquisições no 

mesmo momento e com taxas de aquisição iguais. Os procedimentos para 

comparar acelerómetros de marcas distintas exige a correção dos 

desfasamentos temporais, otimizados através da correlação cruzada, e recorrer 

a procedimentos de reamostragem (resample), dado que as taxas de aquisição 

eram distintas. Subsequentemente foi necessário selecionar a janela de tempo 

útil para análise, ou seja, o tempo de deslocamento no carro. 

 Para comparar as medidas acelerométricas procedeu-se ao cálculo do 

número de outliers (definido quando no mesmo instante os valores diferem 

entre si 50% ou mais), correlação de Pearson, desvio padrão (DP) e coeficiente 

da regressão ortogonal.  

1.4 Resultados e Discussão 

 Numa primeira fase comparou-se os dados obtidos por dois GT3X+ 

utilizando a unidade de medida counts, procedimento standard na área da 

atividade física (Chu et al., 2003; Pfeiffer et al., 2006; Swartz et al., 2000). 

Assim, observou-se que os valores obtidos em counts por um dos 

equipamentos (#1) explicam apenas 27% dos valores obtidos pelo outro 

equipamento (#1), como se pode verificar no diagrama de dispersão (Figura 4), 

tendo ainda sido contabilizados cerca de 32% de outliers. Para melhor se 

entender este problema procedeu-se à realização de um pequeno corte no 

tempo (Figura 5), onde facilmente se visualizam as diferenças entre as 

medidas. Estes resultados levaram-se a excluir este método de análise. 
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Figura 4 - Diagrama de dispersão. 

 
Figura 5 - Acelerações aferidas em counts num curto espaço de tempo. 

 As medidas acelerométricas foram também analisadas a partir dos 

dados obtidos em bruto, tendo sido feitas comparações entre todos os 

equipamentos testados (Quadro 1). Os valores de correlação obtidos foram, em 

todos os casos, muito superiores aos valores obtidos em counts, sendo que os 

valores de correlação de Pearson variaram entre 0,800 e 0,981, o que revela 

uma associação linear positiva e forte entre equipamentos da mesma marca e 
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de marcas distintas. Também a percentagem de outliers (rácio) foi baixa em 

todos os casos analisados, sendo inferior a 1%. Contudo os coeficientes de 

determinação obtidos (Figura 6) que são uma medida da proporção da 

variabilidade dos valores obtidos por um acelerómetro que é explicada à custa 

da variabilidade dos registos de outro, revelam que a utilização de 

acelerómetros distintos deve ser realizada com precaução. Não obstante, 

apesar do poder explicativo tender a ser mais elevado (96%) quando as 

medidas são obtidas por equipamentos da mesma marca, como é o caso das 

comparações (Actiwave#1 com Actiwave#2) e (GT3X+#2 com GT3X+#3), isto 

nem sempre se verificou, em especial com um dos equipamentos da Actigraph 

(GT3X+#1) por comparação com os restantes (70%). Mais problemática parece 

ser a comparação entre medidas obtidas por equipamentos de marcas 

distintas, em que por exemplo, quando comparou-se o (Actiwave#1) com 

(GT3X+#3) 36% das medidas acelerométricas registadas pelo um dos 

equipamentos não podem ser estimadas à custa das medidas obtidas pelo 

outro equipamento. 

Quadro 1 - Resultados do teste mecânico. 

Legenda: coef: coeficiente; reg: regressão; DP: desvio padrão; ord: ordenada 

Aparelhos analisados Nº pontos %  outliers Coef.reg. R Pearson DP Declive Ord.origem 

Actiwave 1 - Actiwave 2 162571 0.039 0.964 0.981 0.000 1.003 0.058 

Actiwave 1 - GT3X+ 1 3720227 0.746 0.669 0.818 0.000 1.278 -2.778 

Actiwave 1 - GT3X+ 2 3742911 0.317 0.717 0.847 0.000 1.109  -0.969 

Actiwave 1 - GT3X+ 3 3731569 0.617 0.654 0.809 0.000 1.135 - 1.107 

Actiwave 2 - GT3X+ 1 3705104 0.807 0.650 0.806 0.000 1.281 - 2.829 

Actiwave 2 - GT3X+ 2 3720226 0.322 0.724 0.851 0.000 1.108 - 0.972 

Actiwave 2 - GT3X+ 3 3735350 0.603 0.641 0.800 0.000 1.135 - 1.126 

GT3X+ 1 - GT3X+ 2 116068 0.536 0.694 0.833 0.002 0.857 1.539 

GT3X+ 1 - GT3X+ 3 116068 0.665 0.706 0.840 0.002 0.875 1.483 

GT3X+ 2 - GT3X+ 3 116446 0 0.960 0.979 0.000 1.016 -0.049 
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Figura 6 - Histograma dos valores dos coeficientes de determinação. 

 No diagrama de dispersão (Figura 7), construído a partir dos dados 

obtidos com os dois equipamentos Actiwave Cardio, observa-se uma elevada 

concentração de pontos em torno da linha reta imaginária, o que ilustra bem o 

grau de fiabilidade das medidas obtidas com estes dois equipamentos. Sendo 

que os pequenos desvios observados são na verdade outliers. 

 

Figura 7 - Diagrama de dispersão entre Actiwave Cardio 1 e 2.
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 Para uma melhor visualização e interpretação dos resultados,  

apresentamos os dados obtidos (valores da magnitude do vetor aceleração) 

pelos dois equipamentos testados, ao longo de uma pequena fração de tempo 

(Figura 8). 

 

Figura 8 - Amostra das acelerações aferidas pelo tempo. 

 Na Figura 9, observa-se uma maior dispersão dos resultados 

relativamente à linha reta imaginária, o que revela um menor grau de 

associação entre os valores de aceleração medidos por equipamentos de 

marcas distintas (Actiwave #2 e GT3X+#1). 

 

Figura 9 - Diagrama de dispersão entre Actiwave 2 e GT3X+1.
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1.5 Conclusões 

 Com base neste estudo fica claro que não é razoável usarmos os 

valores de acelerometria em unidades de medidas (counts) porque introduziu-

se, de forma artificial, uma enorme percentagem de erro e torna inviável a 

comparação entre esforços medidos por equipamentos de marcas distintas. 

Por comparação as análises realizadas a partir dos dados em brutos (na 

verdade sem serem submetidas a qualquer tipo de filtragem ou transformação) 

revelaram ser bem mais apropriadas aos objetivos do trabalho. 

 A utilização de equipamentos de marcas distintas ou até da mesma 

marca parece ser um problema que temos que acautelar. Em termos gerais, 

pareceu-se que seria útil proceder à realização de testes mecânicos de forma 

regular a este tipo de equipamentos, por forma a detetar problemas de 

funcionamento passíveis de afetar a qualidade das medidas e naturalmente 

das conclusões de qualquer estudo, em especial quando se pretende uma 

elevada precisão em intervalos de tempo reduzidos, como é o caso em 

exercícios ou ações em jogo/treino no andebol. 
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Capítulo II - Estudo Preliminar 2 - Teste de localização de 

acelerómetros posicionados em andebolistas 
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 2.1 Introdução 

 Após a realização do teste mecânico, impunha-se perceber se este tipo 

de equipamentos era prático e de alguma utilidade para avaliar o movimento 

em contexto de prática desportiva. 

 John et al. (2010) compararam os valores de atividade física em counts 

obtidos com diferentes modelos de acelerómetros da ActiGraph (um 7164 e 

três versões do GT1M). O teste foi realizado em tapete rolante em situação de 

marcha e corrida a 10 intensidades distintas, desde 3 km/h até 20 km/h. Os 

modelos foram testados dois a dois, posicionados na cintura, nos lados 

esquerdo e direito (nos quadris). Os resultados foram comparados para cada 

intensidade de deslocamento e com epochs de 60 segundos, não tendo sido 

observadas diferenças estatisticamente significativas (one-way repeated-

measures Anova), contudo é a partir dos 12km/h que observa-se um 

decréscimo no número médio de count, quando se esperaria exatamente o 

contrário, independentemente do equipamento. 

 Sazaki et al. (2011) examinaram também a fiabilidade de alguns 

modelos de acelerómetros da ActiGraph (GT1M e GT3X), com base em testes 

de marcha/corrida em tapete rolante até 12km/h. Os participantes usaram os 

acelerómetros no lado não dominante da anca. Os resultados em counts, com 

com epochs de 1 segundo, foram comparados nos eixos vertical e ântero-

posterior e a magnitude do vetor aceleração, tendo-se observado grandes 

diferenças de medições no eixo ântero-posterior.  

 Mais recentemente, (Lozano, 2013) comparou os valores de magnitude 

do vetor aceleração, com epochs de 60 segundos, obtidos com acelerómetros 

GT3X posicionados em diferentes locais corporais (na cintura, do lado 

esquerdo e direito), recorrendo a testes de marcha/corrida contínua em tapete 

rolante até 10km/h. O autor concluiu que a localização corporal do 

acelerómetro afeta de forma significativa as medidas acelerométricas, mesma a 

velocidades de deslocamento moderadas (4 a 8 km/h). 

 Da análise realizada aos vários estudos publicados sobre esta temática 

fica evidente que se devem utilizar os dados em bruto (raw) provenientes dos 
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acelerómetros, evitando-se recorrer a counts e epochs que não são capazes de 

reproduzir velocidades de deslocamento elevadas. Acresce que pouco ou nada 

se sabe acerca da adequação deste tipo de medições de movimento à prática 

de desportos coletivos de natureza intermitente, com grande intensidade e 

frequentes mudanças de direção. A ser de alguma utilidade para a medição do 

esforço nestes contexto de prática, é muito importante perceber-se qual a 

melhor localização corporal.  

 Em termos gerais, e tendo em consideração a informação 

disponibilizada pela empresa Actigraph (2012), o GT3X+ pode ser utilizado em 

diferentes locais do corpo (pulso, cintura, braço e tornozelo), contudo é omisso 

se essas recomendações se aplicam as atividades desportivas com esforços 

assimétricos entre membros, por exemplo. Em relação ao monitor Actiwave 

Cardio este deve ser colocado obrigatoriamente na zona do peito (conforme 

orientações do fabricante) uma vez que o equipamento tem um 

cardiofrequencímetro e ECG incorporados. 

 Assim, a intenção era perceber qual o melhor local corporal para fixação 

deste tipo de aparelhos e qual a fiabilidade das medidas acelerométricas 

obtidas por equipamentos distintos, em contexto real de prática do andebol 

(treino e jogo).  

2.2 Objetivos 

 Estudar a aplicabilidade de uma comparação direta das medidas 

acelerométricas obtidas com instrumentos distintos, em contexto de prática do 

andebol.   

 Comparar as medidas acelerométricas registadas em diferentes 

posições corporais e por diferentes monitores. 
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2.3 Metodologia 

2.3.1 Sujeitos 

 Foram selecionadas três jogadoras de uma equipa de andebol sénior da 

primeira divisão nacional feminina portuguesa, na época 2013-14. 

2.3.2 Instrumentos  

 Para este fim foram utilizados dezesseis acelerómetros (14 GT3X+ e 2 

Actiwave Cardio), cujas características abaixo se descrevem.  

2.3.3 Descrição dos Instrumentos (Figura 10) 

 

GT3X+ (ActiGraph LLC, Pensacola, 
Fl, USA) 

Actiwave Cardio 
(Camntech) 

  
Actigraph GT3X+  

(fonte:www.actigraph.nl) 

  
Camntech Actiwave Cardio  

(fonte:www.protechinternational.com ) 

Peso: 27g Peso: 10.3g 

Dimensões (em centímetros): 3,8 x 3,7 x 1,8  Dimensões (em centímetros):3,2(diâmetro) x1 

Resolução: 12 bits Resolução: 10 bits 

Taxa de aquisição (máxima): 100 Hz Taxa de aquisição (máxima): 128 Hz 

Amplitude das acelerações: -6G a 6G Amplitude das acelerações: - 4G a 4G 

Figura 10 - Descrição dos instrumentos. 

2.3.4 Procedimentos  

 Numa primeiro momento, procedeu-se monitorização de uma jogadora 

durante um treino de andebol, tendo esta sido equipada com oito GT3X+ (um
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em cada punho, um em cada tornozelo, quatro na cintura - um sobre o 

abdómen (frente), outros dois sobre cada um dos quadris e o outro na região 

lombar) e um Actiwave Cardio. Todos os equipamentos foram programados 

para iniciar e finalizar as aquisições ao mesmo tempo.  

 Dadas as características da modalidade, com frequentes contactos 

físicos e até quedas, entendeu-se necessário envolver e recobrir os monitores 

com material que oferece alguma proteção e a maior comodidade possível (fita 

adesiva e material esponjoso) (Figura 11). 

 

Figura 11 - Exemplo da fixação de acelerómetros GT3X+.  

 No caso do Actiwave Cardio foram cumpridos todos procedimentos de 

colocação recomendados pelo fabricante, tendo-se ainda optado por colocar 

fita adesiva que lhe conferisse uma melhor fixação do equipamento e 

comodidade à jogadora. 

 No segundo momento, duas jogadoras foram monitorizadas durante dois 

jogos, realizados em dias distintos, e no contexto de um torneio. Neste caso, as 

jogadoras foram equipadas com um acelerómetro GT3X+, colocado na região 

do abdómen (cintura-frente), devidamente preso e protegido (Figura 12) por 

forma a não perturbar as ações de jogo de qualquer um dos intervenientes, e 

um Actiwave Cardio.  

 

Figura 12 - Posição de fixação ao corpo do Actiwave Cardio (fonte: 
http://www.camntech.com).
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 Todos os monitores foram programados para adquirem com a maior taxa 

de aquisição e resolução possível. 

2.3.5 Análise estatística 

 As medidas acelerométricas foram extraídas em bruto (eixos x, y, z), a 

partir das quais se calculou a magnitude do vetor aceleração. 

 Foram adotados os mesmos procedimentos descritos no teste mecânico 

por forma a possibilitar a comparação entre séries distintas, incluindo a 

correção dos desfasamentos temporais e procedimentos de reamostragem 

(resample).  

 Para comparar as medidas acelerométricas procedeu-se ao cálculo do 

número de outliers (definido quando no mesmo instante os valores diferem 

entre si 50% ou mais), correlação de Pearson, desvio padrão (DP) e coeficiente 

da regressão ortogonal.  

2.4 Resultados e discussão 

 No Quadro 2 são apresentados os valores de correlação entre as 

medidas acelerométricas (magnitude do vetor aceleração) obtidas pelo 

Actiwave Cardio e oito acelerómetros GT3X+ colocados em distintas zonas 

corporais. Os melhores valores de correlação foram encontrados entre o 

Actiwave Cardio e os GT3X+ posicionados na cintura, em particular nas zonas 

frontal/central (0.8) e à direita (0.7).  



- 24 - 
 

 

Quadro 2 - Resultados do teste de localização. 

Aparelhos analisados Nº pontos %  outliers Coef.reg. R Pearson DP Declive Ord.origem 

Actiw. - GT3X+ Cint. frente 1596775 29.148 0.627 0.792 0,000 0.922 0.513 

Actiw. - GT3X+ Cint. atrás 1663306 39.165 0.346 0.588 0,001 0.912 0.565 

Actiw. - GT3X+ Cint. dir. 1657258 32.569 0.519 0.721 0,001 0.849 1.091 

Actiw. - GT3X+ Cint. esq. 1614919 42.655 0.217 0.466 0,001 0.840 1.180 

Actiw. - GT3X+ Pulso dir. 1620967 58.351 0.144 0.379 0,001 0.182 7.681 

Actiw. - GT3X+ Pulso esq. 1584678 56.287 0.192 0.438 0,001 0.274 6.636 

Actiw. - GT3X+ Tor. dir. 1270161 51.438 0.124 0.353 0.001 0.179 7.696 

Actiw. - GT3X+ Tor.esq. 1584678 57.273 0.157 0.396 0.001 0.198 7.301 

Legenda: Actiw : actiwave; cint : cintura; dir: direito; esq: esquerdo; DP: desvio padrão; coef: 
coeficiente; reg: regressão; ord:ordenada 

 Apesar de relação linear os valores obtidos pelo Actiwave Cardio com o 

GT3X+ posicionado na cintura, zona frontal/central, ser a mais forte de todos 

os casos estudados, apenas 62% da variação obtida por um dos monitores 

pode ser explicada à custa da variação medida pelo outro (Figura 13). 

 

Figura 13 - Diagrama de dispersão entre Actiwave e GT3X+ Cintura frente. 

 Para melhor entender as diferenças encontradas procedeu-se à 

visualização das medições obtidas ao longo do tempo, com elevada resolução. 

Neste caso é evidente que o GT3X+ regista acelerações mais elevadas quando 

comparado com o Actiwave Cardio, algo que não tinha sido observado no teste 
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mecânico. Isto é perfeitamente visível, quando o Actiwave Cardio regista 20 

m/s2 ou o GT3X+ regista duas vezes mais (Figura 14). Contudo, e dada a 

especificidade da modalidade, seria de se esperar valores mais elevados no 

tronco que na cintura, o que nos faz suspeitar de problemas decorrentes da 

forma de fixação e por efeito da massa do próprio equipamento, que no caso 

do GT3X+ é três vezes superior ao Actiwave Cardio.  

 

Figura 14 -  Curvas sobrepostas do módulo do vetor magnitude das acelerações entre  
Actiwave Cardio (verde) e GT3X+ na Cintura frente (azul).  

 A comparação entre Actiwave Cardio e GT3X+ posicionado na cintura, à 

frente e na zona central, foi repetida com base em dados recolhidos durante 

dois jogos completos realizados num torneio. Em ambos os casos os valores 

de correlação de Pearson são elevados, tendo-se verificado em ambos os 

casos cerca de 30% de pontos considerados outliers (Quadro 3), o que é 

consiste com os resultados registados em situação de treino. 

Quadro 3 -  Resultados do teste de localização entre Actiwave Cardio e GT3X+ 
Cintura frente - em jogos de torneio. 

Teste localização Nº  pontos Razão outliers Coef. reg R  Pearson DP Declive Ord. origem 

Jogo 1 17008064 31.063 0.643 0.802 0.000 0.852 1.048 

Jogo 2 18360216 30.247 0.751 0.866 0.000 0.901 0.161 

Legenda: DP: desvio padrão; coef: coeficiente; reg: regressão; ord:ordenada
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 A Figura 15 apresenta o diagrama de dispersão relativo ao jogo 2 do 

torneio, no qual se observa uma elevada espessura na “nuvem” de pontos, 

além de muitos valores afastados da linha da reta. 

 

Figura 15 - Diagrama de dispersão Actiwave Cardio e GT3X+ Cintura frente no jogo 2 
de torneio. 

 A Figura 16 faz-se representar os valores obtidos ao longo de um jogo, 

onde mais uma vez ficam evidentes as diferenças entre as medidas 

acelerométricas entre os dois tipos de monitores utilizados. 

 

Figura 16 - Curvas sobrepostas do módulo do vetor magnitude das acelerações entre 
Actiwave Cardio (verde) e GT3X+ (azul) na Cintura frente no jogo de torneio 2.



- 27 - 
 

 Quando comparou-se os valores obtidos por vários monitores GT3X+ 

colocados na mesma jogadora e em diferentes zonas anatómicas, observou-se 

correlações fracas ou muito fracas (Quadro 4). Também o número outliers 

calculado é muito elevado, tendo-se verificado um número mínimo de 43%.  

Quadro 4 - Teste de localização - comparações apenas em monitores GT3X+. 

Aparelhos analisados 
Nº ptos 

Razão  
 outliers 

Coef.reg. R pearson DP Declive Ord.origem 

Cint. atrás - Cint. frente 202285 50.980 0.014 0.121 0.004 1.078 -0.898 

Cint. atrás - Cintura dir. 206048 43.192 0.099 0.316 0.003 1.217 -2.128 

Cint. atrás - Cintura esq. 208871 46.830 0.038 0.195 0.004 1.152 -1.438 

Cint. atrás - Pulso dir. 226747 60.894 0.053 0.144 0.004 13.142 -124.601 

Cint. atrás - Pulso esq. 234275 57.046 0.013 0.232 0.003 6.070 -50.968 

Cint. atrás - Tor. dir. 227688 51.899 0.042 0.205 0.003 8.129 -71.605 

Cint. atrás - Tor. esq. 224865 53.245 0.007 0.088 0.004 20.416 -200.668 

Cint. frente - Cint. dir. 227688 49.068 0.017 0.131 0.004 1.492 -4.932 

Cint. frente - Cint. esq. 222984 51.129 0.019 -0.139 0.004 -1.147 22.737 

Cint. frente - Pulso dir. 225807 62.129 0.008 0.093 0.004 19.930 -194.839 

Cint. frente - Pulso esq. 237096 57.344 0.015 0.125 0.004 10.884 -100.739 

Cint. frente - Tor. dir. 199462 58.224 0.028 0.167 0.004 9.648 -87.293 

Cint.frente - Tor. esq. 200404 56.390 0.032 0.180 0.004 9.850 -89.072 

Cint. dir. - Cint. esq. 178764 44.475 0.016 0.128 0.004 0.727 2.927 

Cint. dir. - Pulso dir. 206989 59.333 0.015 0.126 0.004 14.220 -137.651 

Cint. dir. - Pulso esq. 231452 58.692 0.017 0.133 0.004 9.222 -85.571 

Cint. dir. - Tor. dir. 203226 56.280 0.113 0.337 0.003 4.558 -34.760 

Cint. dir. - Tor. esq. 199463 58.457 0.014 0.120 0.004 13.515 -130.980 

Cint. esq. - Pulso dir. 225806 57.250 0.074 0.272 0.003 6.771 -58.741 

Cint.esq. - Pulso esq. 230511 58.492 0.028 0.167 0.004 7.872 -71.302 

Cint. esq. - Tor. dir. 202285 56.714 0.022 0.149 0.004 10.477 -98.550 

Cint. Esq. - Tor. esq. 226747 54.000 0.011 0.107 0.004 16.199 -159.039 

Pulso dir. - Pulso esq. 253091 61.254 0.096 0.310 0.003 0.545 5.311 

Pulso dir. - Tor. dir. 221102 63.778 0.054 0.232 0.003 0.686 4.578 

Pulso dir. - Tor. esq.  221102 64.839 0.045 0.212 0.004 0.867 2.423 

Pulso esq. - Tor. dir. 235215 62.714 0.051 0.226 0.003 1.638 -7.083 

Pulso esq. - Tor. esq. 223924 62.101 0.050 0.223 0.003 2.034 -11.889 

Tor. dir. - Tor. esq. 209812 59.802 0.045 0.212 0.004 1.318 -4.166 

Legenda: coef: coeficiente; reg: regressão; DP: desvio padrão; ord: ordenada; cint: cintura; dir: 
direito; esq: esquerdo; tor: tornozelo 

 Assim, e a título exemplificativo, a variabilidade do vetor magnitude das 

acelerações obtida pelo acelerómetro colocado na cintura-lado direito não pode 

ser descrita (ou explicada) à custa da variabilidade obtida pelo acelerómetro
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colocado no tornozelo direito e vice-versa. Na Figura 17 fica evidente a enorme 

dispersão dos valores observados (“nuvem de pontos”) e afastamento 

relativamente à linha da reta; o que revela bem a falta de relação linear entre 

as duas variáveis em estudo. 

 
Figura 17 - Diagrama de dispersão GT3X+ (cintura lado direito vs. tornozelo direito). 

2.5 Conclusões 

 O local de fixação dos acelerómetros parece afetar de forma muito 

significativas as medições de movimento em desportos coletivos, pelo que é 

fundamental aprofundar esta temática e alargá-la as diferentes modalidades. 

 As comparações diretas entre medidas acelerométricas com 

equipamentos distintos devem ser realizadas com alguma prudência, devendo 

utilizar-se posicionamentos o mais similares possível. No caso específico dos 

equipamentos comparados, concluiu-se que o monitor GT3X+ deveria ser 

colocado na zona média da cintura e à frente. Ainda assim, observou-se cerca 

de 30% de outliers que resultam de erros de medição, que 

mecanicamente/fisiologicamente são pouco prováveis e deveriam ser filtrados. 
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Capítulo III -  Estudo 1 - Análise da perceção de esforço em 

jogadoras e treinador de andebol feminino 
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Resumo 

 No desporto de rendimento busca-se a maximização da performance, 

sendo o processo de treino essencial para potenciar as capacidades de um 

atleta/equipa. Assim, espera-se que um qualquer treinador seja capaz de 

realizar um adequado controlo de treino e do estado de recuperação dos seus 

atletas. Nos desportos coletivos este é um assunto de difícil objetivação, dada 

a própria natureza destes desportos, pelo que recurso à perceção dos 

jogadores tem sido apontada como um método possível para auxiliar as 

decisões do treinador. Neste trabalho objetivou-se analisar a perceção de 

esforço de jogadoras de andebol em contexto de treinos e de competição, 

assim como o grau de concordância entre a equipa e o treinador. Para isto, 

foram selecionadas as jogadoras-chave de uma equipa feminina e o respetivo 

treinador. Assim, durante dois meses, utilizou-se uma escala subjetiva de 

esforço (PSE), tendo registado 197 respostas das jogadoras e 31 do treinador 

e uma escala de Qualidade Total de Recuperação (TQR) com 174 respostas 

das jogadoras. As respostas de TQR não apresentaram significância para o 

desempenho as sessões de treino e jogos pelo grupo analisado. Já, análises 

em relação as distribuições das respostas das jogadoras e do treinador a PSE 

indicaram que elas são idênticas, com pc>55%. As respostas da PSE não 

seguem uma distribuição gaussiana, com pc<1% e pc<5% para a equipa e o 

treinador, respetivamente. Houve também um acúmulo de respostas 

principalmente entre 5 a 7. Já, em relação as dispersões entre o 1º e 3º quartil 

de respostas, o grupo das jogadoras apresentou variação de 0.875, e o 

treinador apresentou oscilação de 2 valores da escala. Portanto, concluiu-se 

que as respostas às perceções de esforço entre os grupos das jogadoras e 

treinador revelam diferenças e sugerimos mais estudos nesta área. Afinal, o 

controle do treino e jogo é algo complexo e necessita de interações 

relacionadas entre o que se prepara para ser realizado e o que de fato é 

executado seja em treino ou jogo. 

PALAVRAS-CHAVE: ANDEBOL, CONTROLO DE TREINO/JOGO, 

PERCEÇÃO DE ESFORÇO E RECUPERAÇÃO. 
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Abstract 

 The pursuit of maximizing performance is the goal of the yield sport and 

the training process is essential to enhance the athlete/team capacities. Thus, it 

is expected any coach to be able to perform an adequate training control and a 

recovery status of their athletes. In the collective sports this is a matter of 

difficult objectification given the very nature of the sports, so that evaluating the 

perception of players has been pointed out as a possible method to assist the 

decisions of the coach. The goal of this study was  analyze the effort perception 

of handball players in the context of training and competition, as well as the 

degree of agreement between the team and the coach. So, a subjective effort 

scale (RPE) was used during two months and 197 responses from players and 

31 from the coach and a Total Quality Recovery scale (TQR) with 174 

responses from players were recorded. The TQR responses were not 

statistically significant for the training sessions performance and games by the 

analyzed group. But analyzes related to distribution of players and coach 

responses to PSE indicated they are identical with pc> 55%. The PSE 

responses do not follow a Gaussian distribution with pc <1% and pc <5% to the 

team and the coach respectively. There were also accumulation of responses 

mainly between 5-7. But in relation to dispersions between the 1st and 3rd 

quartile of responses, the players group showed oscillation by 0875, and the 

coach showed an oscillation of 2 scale values. Therefore, it was concluded that 

responses to perceptions of effort among groups of players and coach reveal 

differences and we suggest further studies in this area. After all, the game and 

training control is something complex and needs related interactions between 

what is prepared to be done and what actually is worked out either in training or 

game. 

 

 

KEY-WORDS: HANDBALL; TRAINING/GAME CONTROL; EFFORT AND 

RECOVERY PERCEPTION.  
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3.1 Introdução 

 O treino desportivo é um processo que se constitui numa fonte 

causadora de stress e envolve diversos fatores (psicológicos, fisiológicos e 

biomecânicos), fundamentais no desporto de rendimento para a busca de 

maximização da performance (Kentta & Hassmen, 1998; Silva et al., 2008).  

 O processo de treino deve, assim, visar ao aumento e à melhoria do 

desempenho dos atletas e, ao mesmo tempo, proporcionar recuperações 

adequadas aos diferentes estímulos existentes (Freitas et al., 2009).  

 O andebol é um desporto que teve uma crescente profissionalização nas 

últimas décadas (Ziv & Lidor, 2009), contudo ainda há carências de 

informações do desempenho dos jogadores em competição. 

 Esta modalidade é caracterizada por ser um jogo de equipa, cujo  

esforço é de natureza intermitente, isto é, apresenta períodos de esforço 

intenso/moderado combinados com breves pausas (Kruger et al., 2014). 

Envolve um grande número de repetições intensas, tais como os contatos 

corporais, acelerações, saltos, remates, mudanças de direção (Gorostiada et 

al., 2006; Marin et al., 2013; Ronglan et al., 2006), para vencer a oposição 

(Ronglan et al.,2006) e causa danos musculares (Marin et al., 2011; Marin et 

al., 2013).  

 Desde (Ekman, 1958) busca-se estabelecer escalas para descrever a 

perceção de esforço (PSE) de atletas (Borg, 1962; 1982). Mediante estas 

escalas, Borg (2000) defende a perceção de esforço por integrar num único 

indicador de rendimento informações de modo imediato dos sistemas 

musculares, cardiovascular, respiratório e nervoso.  

  A realização de uma recuperação adequada é tida como essencial na 

preparação desportiva porquanto  reduz o risco de lesões por sobrecarga e 

infecções que afetam negativamente o rendimento desportivo(Kentta & 

Hassmen, 1998). No sentido de aumentar o conhecimento relativamente ao 

estado de recuperação dos atletas (Kentta & Hassmen, 1998) desenvolveram a 

escala Qualidade Total de Recuperação (TQR).  
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 No desporto de rendimento, a intensidade de treino e duração do 

exercício são fatores críticos que, em conjunto, determinam o stress fisiológico 

total (Shephard & Shek, 1994) . Deste modo, o instrumento da PSE pode ser 

uma ferramenta para estimar a intensidade e prescrição dos treinos (Kentta & 

Hassmen, 1998). 

 Nos desportos coletivos, é frequente o recurso a escalas de percepção 

subjetivas do esforço, como por exemplo, no futebol (Impellizieri et al., 2004; 

Little & Williams, 2007), no basquetebol (Castagna, et al., 2011; Manzi et al., 

2010), no voleibol (Bara Filho et al., 2013), no futsal (Miloski et al., 2011) e no 

andebol (Corvino et al., 2014; Meckel et al., 2011). A TQR ainda é pouco 

utilizada, contudo já há estudos com este instrumento, no futebol (Brink et al., 

2010) e com canoístas (Kentta, 1996, citado por Kentta & Hassmen, 1998).  

 O controlo de performance em jogadores de andebol de modo 

longitudinal (com treinos e jogos) traz limitações nos diversos tipos de 

instrumentos de avaliação do treino e jogos existentes, como por exemplo, 

medições por ergo espirometria não possuem segurança para sua 

exequibilidade no ambiente da prática da modalidade. Outra situação de 

extrema importância é a não perturbação do treino, ou seja, os instrumentos 

utilizados não devem prejudicar o ritmo natural de trabalho de uma equipe de 

rendimento, pois neste caso o seu uso longitudinal não é viável. Portanto, estes 

fatores também favorecem a utilização de métodos como a avaliação subjetiva 

de esforço e recuperação. 

 A utilização de instrumentos de perceções subjetivas do esforço e 

escalas de recuperação, de modo longitudinal no ambiente do treino e jogo no 

andebol, com extensão para análises também das perceções em simultâneo do 

treinador e jogadores é algo ainda escasso na literatura pesquisada. 
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3.2 Objetivos 

 Analisar a perceção de esforço das jogadoras em treino e jogo durante 

um período de dois meses de atividade.   

 Analisar o grau de concordância entre as perceções de esforço das 

jogadoras e treinador em situações de treino e jogo.   

3.3 Metodologia 

3.3.1 Amostra  

 Foram selecionadas nove atletas de uma equipa sénior da primeira 

divisão nacional feminina portuguesa e o respetivo treinado. Neste estudo 

foram incluídas apenas as jogadoras-chave da equipa, uma vez que estão 

sujeitas a superiores cargas de treino e de jogo quando comparadas com as 

restantes (conceito adaptada de Ronglan et al., 2006). 

 As jogadoras envolvidas tinham em média 23 anos e 8 meses (mínimo 

de 17 anos e 9 meses, máximo de 36 anos e 2 meses), 63.3 kg de massa 

corporal (mínimo de 57kg e máximo de 83kg), 171.05 cm de estatura (mínimo 

de 160cm e máximo de 184cm).  A totalidade das jogadoras envolvidas neste 

estudo já integração seleções nacionais, sendo que na atualidade duas 

integram o grupo de trabalho da seleção nacional A e duas estão na seleção 

júnior A.  

3.3.2 - Recolha de dados  

 A escolha da equipa foi escolhida por conveniência, pela razão de estar 

envolvida na primeira divisão nacional e ser uma equipa que tipicamente 

disputa os primeiros lugares desta competição. Foi pedida autorização formal 

aos dirigentes do clube para a realização do trabalho e foram explicados todos 

os procedimentos que seriam adotados. Seguidamente, foi explicado a 

metodologia adotada ao respetivo treinador e atletas, sendo reforçado a
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possibilidade de interrupção a qualquer momento mediante vontade expressa 

de qualquer um dos intervenientes envolvidos desta equipa. Todas as 

jogadoras ou encarregados de educação foram devidamente informados 

acerca dos objetivos, procedimentos do trabalho e  aceitaram participar do 

trabalho assinaram a Declaração de Consentimento Informado. 

 A recolha aconteceu durante 60 dias, sendo 40 dias em período 

competitivo da fase regular da primeira divisão nacional, 6 dias de período 

transitório e 14 dias num período pré-competivo. Ocorreram 30 treinos e 7 

jogos  neste ciclo coletado. Apenas em 2 dias do período competitivo não foi 

possível aplicar as escalas.  

 A PSE foi aplicada de forma individualizada, 10 minutos após cada 

treino/jogo para resposta das jogadoras. Complementarmente, o treinador foi 

inquirido sobre a sua perceção acerca da intensidade de esforço vivenciada 

pelas jogadoras e com base na mesma escala. Já, a TQR foi aplicada antes do 

início das sessões, também de forma individualizada e 10 minutos antes do 

início da sessão a ser executada.  

 3.3.2 Instrumentos 

 O esforço físico foi avaliado com base numa PSE traduzida para o 

português  (Curty & Bara Filho, 2011, adaptada de Borg, 1982) e utilizada em 

todos os treino e jogos, exceto nos dois dias já citados anteriormente. A PSE é 

estruturada por valores numéricos de 0 a 10, representando vários níveis de 

esforço, desde nenhum (0) até máximo (10) (Figura 18). Foi solicitado as 

atletas atribuírem um valor na sua perceção de esforço e apesar do autor 

original propor uma escala rácio, as jogadoras responderam como uma escala 

likert.
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Perceção Subjetiva de Esforço 

Nível Esforço 

0 Nenhum 

1 Muito, muito leve 

2 Muito leve 

3 Leve 

4 Moderado 

5 Pouco intenso 

6 Intenso 

7 
 8 Muito intenso 

9 Muito, muito intenso 

10 Máximo 

Figura 18 - Escala PSE (Curty & Bara Filho, 2011, adaptada de Borg, 1982). 

 O estado de recuperação prévio a cada treino/jogo foi avaliado com base 

na escala de Qualidade Total de Recuperação (TQR) (Curty & Bara Filho, 

2011, adaptada de Kentta & Hassmen, 1998). A TQR é constituída por valores 

numéricos de 6 a 20, e representa vários níveis de recuperação, desde nada 

recuperado (6) até totalmente recuperado (20) (Figura 19). 

Como você se sente em relação à sua recuperação? 

Nível Recuperação 

6 Em nada recuperado 

7 Extremamente mal recuperado 

8 
 

9 Muito mal recuperado 

10 
 

11 Mal recuperado 

12 
 

13 Razoavelmente recuperado 

14 
 

15 Bem recuperado 

16 
 

17 Muito bem recuperado 

18 
 

19 Extremamente bem recuperado 

20 Totalmente recuperado 

Figura 19 - Escala TQR (Curty & Bara Filho, 2011, adaptada de Kentta & Hassmen, 
1998). 

 Devido aos diversos intervalos de recuperação que as jogadoras, devido 

às ausências por lesões, períodos em estágios de seleções e participações em
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outros escalões do clube, adotou-se o critério de analisar a TQR como um fator 

de prontidão para o treino/jogo que seria submetido. 

3.3.4 - Análise dos dados  

 As análises de dados centraram-se nas análises das distribuições dos 

dados (se seguiam uma distribuição gaussiana), relação das medianas, 

dispersões (caixa de bigodes), correlações e técnica fuzzy-logic. 

3. 4 Resultados e discussão 

 Durante o período de 2 meses estudado obtivemos 197 respostas das 

jogadoras e 31 do treinador na escala de PSE (Quadro 5 e Quadro 6) 

Quadro 5 - Descrição das respostas a PSE das  jogadoras. 

Período Total 
Dias 

coletados 
Dias 

Jogos 
Dias 

Treinos 
Qtd. média 

diária 
Mediana 
treinos 

Mediana 
jogos 

Competitivo 139 23 5 18 6.04 6 7 
 Transitório 19 3 0 3 6.33 5 - 
Pré-competitivo 40 9 2 7 5.71 6.6 5.75 

Quadro 6 - Descrição das respostas a PSE do treinador. 

Período Total Dias Jogos Dias Treinos Mediana treinos Mediana jogos 

Competitivo 21 4 17 6 7 

Transitório 2 0 2 6.5 - 

Pré-competitivo 8 2 6 6.6 5.75 

 O período de coletas esteve 75% do tempo em período competitivo (fase 

com muitos jogos e período decisivo de diferentes competições), apenas 10% 

num período transitório (sem competições a curto prazo e que visou recuperar 

as atletas) e 15% pré-competitivo (período que foi indicado como de início de 

preparação para a fase final competitiva da época) (Figura 20). Sendo 

observável que em alguns dias as opiniões do treinador e jogador as 

oscilações das respostas não seguem a mesma tendência, por exemplo, no dia 

50 a perceção do treinador diminuiu para 3, enquanto as jogadoras mantiveram 

em 6, (comparações com as respostas do dia anterior de recolha de dados). 
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 Atualmente, com competições são longas (como no caso, 8 meses de 

campeonato nacional), são necessários atualmente multi picos de rendimento 

ao longo de um macrociclo (Booth & Baldwin, 1996; Platonov, 1997), já que 

praticamente toda semana há pelo menos um jogo e todos são somados para a 

classificação final, numa primeira fase, enquanto o treinador visualizou picos e 

outros com momentos com cargas mais baixas, as jogadoras relataram de 

modo geral uma monotonia em suas afirmações. Contudo, as análises em 

relação as distribuições das respostas das jogadoras e do treinador a PSE, 

indicaram que elas são idênticas, com pc>55%. 

 

Figura 20 - Grau de esforço atribuído pelas jogadoras e treinador  ao longo do tempo, 
com distinção de dias de treino e de jogo pelo tamanho dos círculos (maior - jogo, 
menor - treino). 

  As distribuições dos valores relativos às respostas das jogadoras 

treinador não apresentam uma distribuição gaussiana (Figura 21) com valores 

de pc<1% e  pc<4,7% para a equipa e o treinador, respetivamente.  

 

Figura 21 - Distribuição das respostas a PSE.

Período competitivo Período         

transitório 

Período pré-

competitivo 
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 Quando comparadas as dispersões relativas ao grau de esforço 

percecionado/atribuído pela equipa e treinador para a totalidade das sessões 

estudadas (treino/jogo), observou-se que as medianas são iguais (6, intenso) 

(Figura 22), mas as dispersões interquartílicas são diferentes. As respostas das 

jogadoras são mais uniformes entre o 1º e 3º quartil (variaram 0.875 ponto) ao 

longo do tempo quando relacionadas com as respostas do treinador 

(apresentaram uma dispersão de 2 pontos para o mesmo intervalo de 

respostas).  

 

Figura 22 - Caixa de bigodes das respostas à PSE. 

 Para melhor compreender a distribuição das cargas de treino, tendo por   

referência o dia de jogo,  recategorizou-se os dias das recolhas de dados com 

base nos seguintes critérios:  aos dias de jogo foi atribuído o valor 0 e aos 

restantes dias foram renumerados sendo negativos os dias que antecederam o 

jogo e, consequentemente, positivos os dias seguintes aos jogos. Na Figura 23, 

apresentou-se a mediana dos resultados obtidos com base nesta 

reorganização e as conclusões são congruentes com as verificadas nas 

dispersões (caixa de bigodes), Figura 22. Assim,  quando foram analisados os 

resultados obtidos no período de 5 dias anteriores aos jogos, a mediana das 

respostas da equipa manteve-se em 6 (intenso), enquanto o treinador atribuiu 

graus distintos (oscilações de esforço). 
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Figura 23 - Mediana das respostas a PSE reorganizadas pela distância ao dia de jogos 

 Para melhor explorar as diferenças de perceções entre treinador e 

jogadoras recorreu-se ainda a técnica de Fuzzy Logic (Figura 24). Através 

desta, as respostas foram agrupadas em 3 grupos (clusters) - perceções de 

esforços leves, moderados e intensos - e notou-se que as opiniões divergiram 

fundamentalmente nos clusters correspondentes ao graus de esforços leve e 

moderado. Se tomados como referência os centróides destes graus de esforço   

observou-se que, quando a equipa perceciona um esforço de grau  

ligeiramente  superior a 6 (intenso), o treinador percecionou  5 (pouco intenso) 

e quando a treinadora percebe algo em torno de 6.5 valores, a equipa atribuiu 

grau 5 (pouco intenso). Já, para perceções de esforço elevado há uma maior 

similaridade entre as respostas dos grupos, próximas a 7 (entre intenso e muito 

intenso).  

 

Figura 24 - Fuzzy logic das perceções de esforço. 

Legenda:  verde (leve); vermelha (moderado); azul (intenso); as demais cores resultaram de integrações 

de respostas que contemplaram percentuais em mais de um grupo. 
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 A falta de concordância observada entre as opiniões  das jogadoras e do 

treinador no que concerne ao esforço das sessões de treino e jogo também já 

foi encontrada em estudos realizados acerca de outras modalidades, 

nomeadamente no ténis (Reid et al., 2013), no futebol  no futebol (Brink et al., 

2014) e na natação (Barroso et al., 2014). No caso deste último estudo, foi 

ainda encontrado que os nadadores com mais anos de experiência tiveram 

opiniões mais convergentes com as do treinador.  

 Já, na análise em relação a escala de recuperação estudada (TQR), ao 

total foram coletadas 174 respostas das jogadoras (Quadro 7). 

Quadro 7 - Descrição das respostas a TQR. 

Período Total 
Dias 

coletados 
Dias 

Jogos 
Dias 

Treinos 
Qtd. média  

diária 
Mediana 
treinos 

Mediana 
jogos 

Competitivo 123 17 4 13 7.05 15 15 
 Transitório 17 3 0 3 5 17 - 
Pré-competitivo 34 8 2 6 4.5 15 15.5 

 Como os períodos de recuperação existentes para as jogadoras 

analisadas muitas vezes eram diferentes pelo motivos já citados, a análise 

deste instrumento ficou limitada apenas à investigação como um fator de 

prontidão ao treino/jogo. Assim, verificou-se que não houve influência das 

respostas a TQR para o esforço percecionado ao fim da sessão. Este resultado  

causou surpresa à medida que se esperava influência no fim da sessão pelo 

estado inicial de recuperação. Assim, sugere-se que mais estudos sejam 

realizados com este instrumento (de fácil aplicação) a fim de detetar se estes 

resultados encontrados são de fato algo concreto ou foi algo particular 

apresentado por esta amostra neste período estudado. 

3.5 Conclusões 

 As informações, acerca da carga de treino e de jogo, obtidas com base 

na perceção de esforço de jogadores e treinador devem ser interpretadas com 

prudência, dado que revelaram ser de difícil relacionamento e pouco 

consistentes. Isto é, para mesmas situações em análise, observou-se uma
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relativa uniformização na avaliação do esforço pelas jogadoras que por sua vez 

apresentou pouco adesão à opinião do treinador. Acresce que, com base na 

opinião das jogadoras, não se observam variações da carga de treino ou de 

jogo ao longo do período analisado, o que contrasta com a opinião do treinador 

que reporta variações de esforço, que sugerem uma certa modelação da carga 

com vista ao controlo da forma desportiva da equipa. As respostas do treinador 

revelam uma certa adequação aos princípios do treino, que não tem 

correspondência na perceção global da equipa.  

 Estes resultados levou-se a questionar a interpretação dos instrumentos 

ou até a adequação destes aos desportos coletivos. Mas estas questões são 

de difícil esclarecimento, dada a falta de termo de comparação, como sejam 

medidas objetivas de esforço. 

 Por outro lado, fica claro que importa fornecer aos treinadores meios de 

avaliação/verificação do esforço efetivo realizado, de forma individualizada e 

coletiva, na medida os resultados sugerem dificuldades na avaliação da carga 

de treino/jogo. Este problema foi, também, diagnosticado noutras modalidades 

e carece de aprofundamento, dado que uma inadequada avaliação do esforço 

e dos estados de recuperação pode  ter efeitos negativos, não controlados, no 

planeamento da carga e na forma desportiva. 
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Capítulo IV - Estudo 2 - Estudo acelerométrico e percetivo em 

treinos e jogos de andebol. 
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Resumo 

 Na organização de uma equipa, uma prescrição eficaz se faz mediante 

parâmetros de mensuração da carga da carga do treino/jogo e normalmente 

utiliza-se o volume e a intensidade. Desta maneira, objetivou-se com 

acelerometria, verificar a intensidade e o volume de esforço do jogo de andebol 

e sua relação com estes parâmetros no treino. Além disto, quantificar o esforço 

físico em função dos sistemas de jogo, postos específicos e comparar 

respostas subjetivas de esforço com estas medidas acelerométricas obtidas. 

Para isto, selecionou-se nove jogadoras-chave e o respetivo treinador desta 

equipa de andebol sénior. No período de 2 meses, as jogadoras utilizaram 2 

acelerómetros e responderam a uma escala de perceção subjetiva de esforço 

(PSE). Os resultados das medições acelerométricas indicaram que o período 

transitório teve um volume de trabalho significativamente inferior do o período 

competitivo e pré-competitivo. Além disso, observou-se um menor volume dos 

treino em relação aos jogos (pc<2.4%) e numa análise referente ao período de 

tempo entre treinos 3 dias antes e 3 dias depois dos jogos, percebemos 

diferença significativa apenas ao volume no segundo dia após a partida 

(pc<1%). Também, constatou-se que em relação a aspetos ofensivos e 

defensivos, jogar como pivot (pc<5%) e realizar defesa pressionante (pc<4.2), 

respetivamente, apresentaram volume superior. Já, em relação a comparações 

individuais, uma jogadora que reuniu em algumas de suas sessões analisadas, 

ser pivot e realizar defesa pressionante, apresentou volume superior a quase 

todas as outras jogadoras da equipa. Em relação à acelerometria, esta 

mostrou-se de certa forma ser um parâmetro sensível à carga de treino/jogo, 

principalmente para o volume. O controlo de esforços em treino e jogo com 

este instrumento indica ser promissor. Em relação a análises envolvendo 

acelerómetros e as respostas de PSE do treinador e jogadoras, as 

investigações apresentaram um comportamento de certo modo mais 

semelhante para o volume. A realização de mais estudos sobre a relação 

destes instrumentos demonstra-se necessária.  

PALAVRAS-CHAVE: ANDEBOL, CONTROLO DE TREINO/JOGO, 

ACELEROMETRIA, PERCEÇÃO DE ESFORÇO. 
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Abstract 

 In a team organization and effective prescription is done by 

measurement parameters of training and game load and often using the volume 

and the intensity as effort indicators. So the aim with accelerometry is to verify 

the intensity and the volume of the effort in the handball game and their relation 

to these training parameters. Furthermore, to quantify physical effort according 

to the game systems, specific posts and compare subjective effort responses 

with these accelerometric measures obtained. For this, nine "key-players" were 

selected and the respective coach of this senior handball team. Within a 2 

month-period, the players used 2 accelerometers and responded to a subjective 

effort perception scale (PSE). The results of the acceletometric measurements 

indicated that the transitional period had a work volume significantly inferior to 

the competitive and pre-competitive period. In addition, it was observed a lower 

volume of trainings related to the games (pc<2.4%) and in  analysis referring to 

the period of  time between training activities,  three days before the games and 

three days after them, it was noticed significant difference only in the volume on 

the second day after the match (pc<1%). It was also verified that related to 

offensive and defensive aspects, play with pivot (pc<5%) and realize pressuring 

defense (pc<4,2), respectively, showed higher volume. However, related to the 

individual comparisons, a player that assembled in some of the analyzed 

sessions , being a pivot and perform pressuring defense, showed volume higher 

than even all the other players of the team. Regarding accelerometry, 

somewhat this proved to be a sensitive parameter to training/game load, mainly 

to the volume. The training and game effort control with this instrument 

indicates to be promising. In relation to the analyses involving accelerometers 

and the coaches and players PSE responses, investigations showed a 

behaviour more identical to the volume in a certain way. It is demonstrated that 

further studies on the relation of these instruments is necessary. 

 

KEY-WORDS: HANDBALL, TRAINING/GAME CONTROL, 

ACCELEROMETRY, EFFORT PERCEPTION. 
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4.1 Introdução 

 As ciências do desporto têm prestado um contributo importante para a 

evolução do desporto, na medida em que importantes descobertas permitiram 

aperfeiçoar o processo de treino e, consequentemente, o rendimento 

competitivo (Issurin, 2010). Por conseguinte, a periodização do treino tem sido 

considerada um fator decisivo para a melhoria do rendimento dos atletas em 

muitos desportos (Issurin, 2008, 2010). 

 Na periodização e organização de uma equipa, uma prescrição eficaz 

faz-se mediante parâmetros de mensuração e controlo da carga da carga de 

treino (Siff & Verkhoshanski, 1998). Normalmente, os parâmetros mais 

utilizados são o  volume e a intensidade da carga, sendo o volume uma medida 

do trabalho total realizado ao longo de um determinado período de tempo e a 

intensidade uma medida da força média exercida (Siff & Verkhoshanski, 1998). 

Na musculação, por exemplo,  o volume de um qualquer exercício é calculado 

(em quilogramas) multiplicando o peso exercido  pelo número de repetições 

realizadas e o volume total de treino obtêm-se pela soma dos volumes de cada 

exercício (Bartolomei et al., 2014; Siff & Verkhoshanski, 1998). Já a 

intensidade, neste mesmo ambiente de treino, por exemplo, é determinada 

dividindo o volume do exercício pelo número de repetições executadas, ou 

seja, é o peso médio da atividade num determinado exercício ou período (Siff & 

Verkhoshanski, 1998). A intensidade pode, também, pode ser calculada de 

forma relativa, isto é, pelo rácio entre a carga efetivamente executada e a 

máxima realizável pelo sujeito. Por exemplo, na musculação, esta intensidade 

relativa é representada pelo percentual da carga em relação ao máximo 

executável em uma repetição (1RM) (Bartolomei et al., 2014; Siff & 

Verkhoshanski, 1998). 

 No andebol e em ambiente de treino específico da modalidade os 

treinadores têm muitas dificuldades em obter indicadores objetivos de esforço 

físico. A espirometria é talvez o método mais adequado para se conhecer as 

exigências físicas de uma qualquer modalidade, contudo o uso de uma
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máscara durante os treinos ou até em jogo levantam muitos problemas, não só 

regulamentares, como limitam o comportamento motor e técnico dos jogadores, 

alterando a natureza da atividade.  

 Apesar destas dificuldades, o conhecimento das exigências físicas da 

modalidade e associadas ao nível de prática pode auxiliar no planeamento 

desportivo e no controlo da carga (Kruger et al., 2014). Além disso, 

informações detalhadas acerca da tipologia dos movimentos realizados pelos 

jogadores, incluindo as velocidades atingíveis nas movimentações (latero-

lateral, ântero-posterior, diagonais), permitem entender melhor a demanda da 

competição e contribuir para o desenvolvimento de um regime de treino mais 

específico e ajustado às necessidades reais do jogo (Manchado et al., 2013).  

 Apesar de alguns autores já se terem interessado por esta temática 

(Manchado et al., 2013) não há ainda uma boa solução técnica para avaliar, de 

forma objetiva, o esforço físico em andebol durante a competição ou até em 

treino. Para este efeito, os acelerómetros são instrumentos que podem auxiliar 

neste quesito, sendo dispositivos que fornecem dados de acelerações livres de 

erros aleatórios decorrentes ao avaliado e ao pesquisador (Cliff et al., 2009; 

Matthew, 2005; Pate et al., 2010), são relativamente pequenos, não são 

invasivos e minimamente afetam os movimentos durante atividades físicas do 

cotidiano (Chen & Bassett Jr., 2005).  

 Além da utilização dos acelerómetros, como um medidor objetivo do 

esforço físico, suspeita-se que analisar sua relação com indicadores subjetivos 

de esforços (PSE) seja importante, por este ser um indicador global do esforço 

do jogador, de modo que integra de modo imediato os sistemas musculares, 

cardiovascular, respiratório e nervoso (Borg, 2000). Assim, tentamos perceber 

se há uma relação dos valores obtidos com estes instrumentos, numa 

perspetiva de buscar informações mais completas e úteis num controlo da 

carga de treino/jogo.   
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4.2 Objetivos 

 Relacionar a intensidade e o volume de esforço em situação competitiva 

com o treino. 

 Quantificar o esforço físico em função dos sistemas de jogo e postos 

específicos. 

 Comparar as respostas subjetivas de esforço dos vários intervenientes 

com as medidas acelerométricas obtidas em situação de treino e de jogo. 

4.3 Metodologia 

4.3.1 Amostra 

 Foram selecionadas nove jogadoras de uma equipa sénior da primeira 

divisão nacional feminina portuguesa e o respetivo treinador. Neste estudo, 

foram envolvidas apenas as jogadoras-chave da equipa, uma vez que estas 

estão sujeitas a superiores cargas de treino e de jogo quando comparadas com 

as restantes (conceito adaptado de Ronglan et al., 2006). 

 As jogadoras envolvidas tinham em média 23 anos e 8 meses (mínimo 

de 17 anos e 9 meses, máximo de 36 anos e 2 meses), 63.3 kg de massa 

corporal (mínimo de 57kg e máximo de 83kg), 171.05 cm de estatura (mínimo 

de 160cm e máximo de 184cm). A totalidade das jogadoras envolvidas neste 

estudo já participaram em seleções nacionais de diferentes categorias, sendo 

que na atualidade duas integram a seleção nacional A e outras duas estão na 

seleção júnior A.  

4.3.2 Instrumentos 

 Foram utilizados 2 acelerómetros Actiwave Cardio, com as seguintes 

características: peso de 10.3g; dimensões (em centímetros) de 3.2x1;
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resolução de 10 bits; taxa de aquisição máxima de 128Hz e amplitude de 

medidas de acelerações de -4 a 4G. 

 Além disto, o esforço foi avaliado com base numa escala subjetiva de 

esforço (PSE) (Curty & Bara Filho, 2011, adaptada de Borg, 1982) em todos os 

treino e jogos. A PSE utiliza uma escala numérica, com valores compreendidos 

entre 0 e 10, representando vários níveis de esforço, desde nenhum (0) até 

máximo (10) (Figura 25). 

Perceção Subjetiva de Esforço 

Nível Esforço 

0 Nenhum 

1 Muito, muito leve 

2 Muito leve 

3 Leve 

4 Moderado 

5 Pouco intenso 

6 Intenso 

7 
 8 Muito intenso 

9 Muito, muito intenso 

10 Máximo 

Figura 25 - Escala de perceção subjetiva de esforço PSE (Curty & Bara Filho, 2011, 
adaptada de Borg, 1982). 

 

4.3.3 Procedimentos 

 A equipa foi escolhida por motivos de conveniência e pelo fato de, na 

presente época, participar na primeira divisão nacional, ao mesmo tempo que é 

tida como uma das equipas candidatas aos primeiros lugares desta 

competição.  

Foi solicitada autorização formal aos dirigentes do clube envolvido para 

a realização do trabalho e foram explicados todos os procedimentos que 

seriam adotados. Seguidamente, foi explicado ao treinador e às jogadoras a 

metodologia adotada ao respetivo treinador e atletas, tendo-se sublinhado que 

o trabalho seria imediatamente interrompido mediante vontade expressa de 

qualquer um dos intervenientes. As jogadoras selecionadas e/ou encarregado
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educação foram devidamente informados acerca dos objetivos e 

procedimentos do trabalho, tendo assinado a respetiva Declaração de 

Consentimento Informado. 

4.3.4 Recolha dos dados 

 A recolha dos dados teve lugar durante 60 dias (40 dias no período 

competitivo, 6 dias no período transitório e 14 dias no período pré-competitivo). 

A equipa realizava apenas uma sessão de treino por dia (de 90 minutos de 

duração) e modo geral existia uma folga semanal. 

 Em todas as sessões estudadas foi solicitado às jogadoras e ao 

treinador que respondessem à PSE. Esta escala foi aplicada de forma 

individualizada,10 minutos após cada treino/jogo. 

Como devidamente justificado, no teste de localização, optou-se por 

utilizar apenas os dispositivos Actiwave Cardio, pelo que foi necessário 

escolher duas jogadoras por sessão. Os critérios de escolha atenderam a 

questões de disponibilidade temporal e alternância das jogadoras, dado que a 

preparação e colocação dos dispositivos implicava antecipar o horário de 

chegada ao clube, em cerca de 10 minutos. 

A fixação dos dispositivos foi realizada por uma investigadora experiente 

(Figura 26), até se assegurar que as jogadoras já dominavam todos os 

procedimentos, podendo proceder à sua colocação de forma autónoma. Foi 

necessário adotar esta estratégia por razões éticas, dado que o investigador 

principal é do sexo masculino.  

 

Figura 26 - Posição de fixação ao corpo do Actiwave Cardio (fonte: 
http://www.camntech.com).
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Em todas as circunstâncias os acelerómetros foram programados para 

procederem ao registo das acelerações durante a totalidade das sessões, com 

uma taxa de resolução máxima. 

Uma câmara de vídeo (HD, 1920x1080x24@25fps) foi ainda posicionada 

no topo da bancada do recinto desportivo, de forma a abranger a totalidade do 

campo de jogo e registar em vídeo todas as atividades realizadas pelas 

jogadoras. Este tipo de registo permitiu relacionar as atividades de treino/jogo 

com as medidas provenientes dos acelerómetros. 

4.3.5 Determinação dos parâmetros volume e intensidade 

             Na ausência de um quadro teórico conceptual, bem fundamentado, 

acerca da aplicação dos conceitos volume e intensidade em desportos 

coletivos, optou-se por adaptar os conceitos definidos por (Siff & 

Verkhoshanski, 1998). Assim, o volume é uma medida do trabalho total da 

sessão pelo que, partindo das acelerações, desenvolveu-se um indicador de 

trabalho (ou variação de energia) 

       
                

 
 

onde        
      

     
  

Este indicador tem as unidades de um trabalho (ou energia) por unidade de 

massa, como é típico em fisiologia do esforço. A função   é um filtro que visa 

eliminar do cálculo do volume da sessão todas as circunstâncias em que o 

sujeito está simplesmente parado (ou em queda). Um treino típico pode conter, 

por exemplo, grandes porções de pausa para palestras, com os jogadores 

parados, e tal não deve ser contabilizado como trabalho. O valor exato do corte 

foi otimizado pelo método dos mínimos quadrados, como se pode ver na Figura 

27.
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Figura 27 - Ilustração de exemplos de pontos de corte (volume representado a azul e 
intensidade a vermelho). 

Identicamente o conceito de intensidade é o de carga média por repetição de 

um qualquer exercício. É exatamente o que implementamos 

            
                 

          
 

onde        
             

     
  

Novamente, a função   cumpre aqui o papel de um filtro, pelas mesma razões 

que acima apontadas. Na realidade aqui há uma adaptação do conceito original 

de (Siff & Verkhoshanski, 1998) no sentido em que optou-se por considerar 

(experimentalmente) que a intensidade característica de uma sessão seria a 

intensidade da sua parte principal – excluindo assim o aquecimento, etc.. Para 

obviar à necessidade de considerar a estrutura temporal do treino/jogo, optou-

se por identificar a parte principal da sessão como sendo a que corresponde 

aos 10 últimos percentis das ações da sessão. A função   é assim uma função 

característica que reflete essa escolha e o valor exato de corte não foi 

otimizado devido a restrições temporais. 

             Estes dois conceitos foram desenvolvidos e otimizados por 

comparação com a opinião de um especialista, acerca da intensidade e do 

volume ocorridos em treinos/jogos estudados, com o intuito de que estes 

parâmetros sejam úteis na mensuração do esforço no andebol. 

Pontos de corte 
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4.3.6 Análise da potência dos dados da amostra  

            Com a organização das sessões em apenas treino e jogo para termos 

uma potência de por exemplo 80%, precisaríamos pelo menos de 25 jogos e 

150 treinos e observamos que com os valores encontrados que temos uma 

potência do teste em relação aos dados de 32%, ou seja, quando não 

observamos diferenças significativas não somos capazes de dizer se de fato 

não há. Mas, mesmo com a limitação de poucos equipamentos e o limite 

temporal para mais aquisições, optou-se por realizar este estudo devido a 

natureza exploratória e embrionária no âmbito do andebol. 

4.4 Resultados e Discussão 

             A partir dos conceitos definidos para o cálculo do volume e intensidade, 

com base em medidas acelerométricas, procedeu-se à análise das informações  

obtidas para cada sessão estudada (treino e jogo). No quadro 8 apresentam-se 

os valores médios obtidos para a totalidade das sessões. Assim, observa-se 

uma variação de valores superior no caso do volume por comparação com a 

intensidade. 

Quadro 8- Valores médios de toda a coleta de dados. 

Parâmetros N Valor Mín. Valor Máx. Média DP 

Volume (10
7
 J/kg) 50 41.90 875.81 308.89 161.58 

Intensidade (m/s
2
) 50 20.36 30.62 26.11 2.08 

 

 Tendo em conta o calendário competitivo e inerente planeamento da 

equipa estudámos os ciclos (blocos) de treino observados. No primeiro bloco -  

período competitivo – a equipa esteve envolvida em várias competições, tendo 

realizado um elevado número de jogos e de importância decisiva. Neste 

período (6 semanas) observou-se alguma regularidade no volume (mediana) 

diário da carga de treino/jogo (em torno de 300x107 J/kg) (Figura 28), exceto n
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primeira semana de treino em que o volume foi de 491x107 J/kg, sendo esta a 

semana que antecedeu dois jogos internacionais (Taça Europeia). No segundo 

bloco - período transitório - a equipa não teve competições, pelo que se 

verificou um decréscimo acentuado do volume (mediana) diário de treino, 

correspondendo em certa medida a um ciclo de recuperação. No último bloco - 

período pré-competitivo – no qual se iniciou a preparação para a fase final do 

Campeonato Nacional (playoffs) o volume (mediana) diário voltou a aproximar-

se dos valores médios observados no período competitivo (cerca de 300x107 

J/kg).  

 O comportamento dos valores de intensidade calculados apresentou um 

padrão ligeiramente diferente dos valores obtidos para o volume (Figura 28). 

No início do período competitivo, semana 1, mais concretamente na semana 

que antecedeu dois jogos internacionais, a intensidade (mediana) diária foi 

elevada (26,5m/s2). Nas semanas seguintes, semanas 2 a 4 observou-se um 

aumento de intensidade (curva ascendente) e subsequente decréscimo no 

restante período competitivo, semanas 5 e 6. Nos demais períodos, os 

parâmetros estudados apresentam um comportamento semelhante. 

 

 

Figura 28 -  Respostas da PSE ao longo do tempo (semanas). 

 Dada a reduzida dimensão da amostra, a questão da normalidade da 

amostra é de difícil ajuizamento. Um teste de Shapiro-Wilks revela que o
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conjunto das medidas de volume não é gaussiano (pc<1,35%), mas não rejeita 

a hipótese de normalidade das medidas de intensidade (pc>88%). A prática 

consagrou a ideia de que pequenas amostras, na dúvida, devem ser tratadas 

não-parametricamente, o que é sempre tecnicamente legítimo. Assim decidiu-

se usar estatísticas não paramétricas para o volume mas paramétricas para a 

intensidade (Figura 29). 

     Volume                                                       Intensidade 

 
Figura 29 - Testes de normalidade para volume e intensidade. 

 A ANOVA (Quadro 9) sobre as intensidades não identifica 

heterogeneidades entre períodos (pc > 18.4%), mas o teste de Kruskal-Wallis 

(Quadro 10) sobre o volume revela essa heterogeneidade, permitindo uma 

análise subsequente (post-hoc) (Quadro 11) de identificação de subgrupos. 

Quadro 9 - Teste ANOVA para o parâmetro intensidade. 

Intensidade   Soma dos quadrados df Média dos quadrados F Sig. 

Dentro dos grupos 14.721 2 7.36 1.749 0.185 

Entre os grupos 197.801 47 4.209 

  Total 212.522 49 
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Quadro 10 - Teste Kruskal-Wallis para o parâmetro volume 

Hipótese nula Teste Sig. Decisão 

As medianas do volume nos 

diferentes períodos são iguais 

Amostras independentes (Teste 

da mediana) 0.032 
Rejeita-se a 

hipótese nula 

As distribuições  do volume nos 

diferentes períodos são iguais 

Amostras independentes (Teste 

de Kruskal Wallis) 
0.046 

Rejeita-se a 

hipótese nula 

 Quadro 11 - Post hoc para o volume. 

Período Competitivo Transitório Pré-competitivo 

Mediana (10
7 
J/kg) 322.47 168.29 338.33 

Comparação com 1 (pc) - 2.1% 94.1% 

Comparação com 2 (pc) - - 1.4% 

 Destes testes (Wilcoxon W) concluiu-se claramente que o período 

transitório tem um volume de trabalho significativamente inferior aos outros 

dois. A partir deste ponto, as amostras foram ainda mais fracionadas, levando-

se a adotar apenas procedimentos não paramétricos. 

 Procurou-se, também, perceber se os parâmetros estudados variavam 

em função da tipologia das sessões, especificamente em situação de treino, 

jogo, jogo-treino e torneio. Assim, no Quadro 12, apresentaram-se valores 

elevados de diferenças entre as medianas, principalmente entre treino e jogo. 

Apesar disto, com o baixo número de casos para cada uma das categorias 

estudadas (exceto treino), o Teste de Kruskal-Wallis (Quadro 13) evidencia 

ausência de diferenças significativas entre os grupos, pc>9.6% e pc>54.7%, 

para volume e intensidade, respetivamente. 

Quadro 12 - Estatística descritiva das situações (medianas). 

Situações Volume (107 J/Kg) Intensidade (m/s2) 

Treino 288.77 25.90 

Jogo 430.72 27.27 

Jogo-treino 346.72 25.88 

Torneio 352.16 26.83 
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Quadro 13 - Teste de Kruskal-Wallis das situações. 

Análises  Intervalo Volume Intensidade 

Qui quadrado - 6.15 2.242 
Df - 3 3 

Sig. - 0.105 0.524 

Monte Carlo Sig. - 0.097 0.548 

Int. confiança 99,9% Limite sup. 0.094 0.543 

Int. confiança 99,9% Limite inf. 0.1 0.553 

 Dado o reduzido número de casos para cada situação estudada, optou-

se por reagrupar as diversas situações em apenas duas categorias: jogo (jogo 

e torneio) e treino (treino e jogo-treino). Assim, com esta nova divisão, 

observaram-se diferenças significativas de volume entre o jogo e o treino 

(pc<2.4%) (Quadro 14). Com estes valores concluiu-se que a situação de jogo 

representa um esforço maior para as jogadoras, no que diz respeito ao volume 

(mediana) diário. O que pode ser explicado pelo facto 2/3 do tempo analisado 

corresponder ao período competitivo, em que se observou um elevado número 

de jogos e cujos resultados tinham um impacto decisivo na classificação da 

equipa em diferentes competições. Esta circunstância justificaria, 

eventualmente, um reduzido volume nos treinos para facilitar a recuperação e 

evitar algum tipo de sobrecarga. Este tipo raciocínio faz algum sentido se 

tivermos em consideração que o andebol é caracterizado por esforços de 

natureza intermitente, isto é, com períodos de esforço elevado/moderado 

combinando com breves pausas (Kruger et al., 2013), sendo exigente do ponto 

de vista do metabolismo aeróbio e anaeróbio (Marin et al., 2013). 

 No que à intensidade diz respeito não foram encontradas diferenças 

significativas entre as categorias treino e jogo, o que pode significar que esta é 

uma característica intrínseca à modalidade ou que o parâmetro por nós 

estabelecido carece ainda de otimização, visando aumentar a sua
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sensibilidade. Na verdade, qualquer situação de treino que envolva oposição 

ou até ações técnicas sem oposição são realizadas invariavelmente com 

elevada intensidade, o que pode explicar em parte os resultados obtidos. Em 

situação de jogo era já espera elevada intensidade, dado que se observa 

grande número de repetições intensas, tais como os contatos corporais, 

acelerações, saltos, remates (Marin et al., 2013; Ronglan et al., 2006) e 

frequentes mudanças de direção para vencer a oposição e ser bem sucedido 

(Ronglan et al., 2006).  

Quadro 14 - Teste de Kruskal-Wallis (situações subdivididas apenas em jogo e treino). 

Análises  Intervalo Volume (107 J/Kg) Intensidade (m/s2) 

Qui quadrado - 5,066 1,839 

Df - 1 1 

Sig. - 0.024 0.175 

Monte Carlo Sig. - 0.023 0.185 

Int. confiança 99,9% Limite sup. 0.021 0.181 

Int. confiança 99,9% Limite inf. 0.024 0.189 

 Procurou-se, ainda, perceber se existia alguma relação entre o volume e 

a intensidade tendo em consideração o desfasamento temporal (dias) entre 

cada sessão de treino e o jogo (Quadro15) tendo-se encontrado diferenças 

significativas para ambos os parâmetros (pc<2,7% para o volume e pc<1,3% 

para a intensidade). Contudo, esta análise foi realizada considerando todos os 

desfasamentos encontrados, justificando-se uma análise temporal mais restrita 

(janela de 7 dias), isto é, mais próxima dos jogos e daquilo que é organização 

típica do planeamento em desportos coletivos. 

Quadro 15 - Teste de Kruskal-Wallis entre os desfasamentos (dias) e o dia do jogo. 

Análises  Intervalo Volume Intensidade 

Qui quadrado - 20.282 21.804 

Df - 12 12 

Sig. - 0.062 0.040 

Monte Carlo Sig. - 0.026 0.012 

Int. confiança 99,9% Limite sup. 0.024 0.011 

Int. confiança 99,9% Limite inf. 0.027 0.013 
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Na Figura 30 faz-se representar as medianas obtidas para cada um 

desfasamento (dias) relativamente ao dia do jogo (zero) e respetivas bandas de 

erro, para ambos os parâmetros em estudo. Sendo que as sessões de treino 

anteriores ao jogo fazem-se representar por valores negativos (-) e as sessões 

de treino posteriores por valores positivos (+). Por exemplo, o desfasamento     

(-3) reporta-se uma sessão de treino realizada três dias antes de um jogo e 

(+3) refere-se a uma sessão ocorrida três dias depois de um jogo. Totalizando-

se 38 coletas de dados (casos) para o intervalo de tempo estabelecido 

(duração de 7 dias). 

 

 

Figura 30 - Mediana obtida para o volume (linha azul) e intensidade (linha vermelha) 
para cada desfasamento temporal (dias) relativamente ao dia de jogo (zero). 

 Pretendeu-se estudar com maior detalhe a organização das cargas em 

função do dia do jogo, pelo que restringiu-se a nossa análise uma janela de 7 

dias, (Quadro 16 a 20). Neste caso, apenas quando comparados o dia do jogo 

(0) e o dia (+2) foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

para volume (pc<1%). Dito de outra forma, a carga de treino expressa em 

volume não parece variar tendo em conta a distância temporal relativamente ao 

dia do jogo, sendo indiferenciável da carga do jogo. Contudo
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os valores de pc para os dias (-3) e (-1) foram inferiores aos dias de jogo de 

forma marginal, com valores de 7.3% e 9.6%, respetivamente.  

Estes resultados levantam questões no âmbito da modelação da carga, 

tendo em conta que esperavam-se uma diminuição da mesma nos dois dias 

antes e após a competição. Isto é tanto mais importante se tivermos em linha 

de conta que o andebol é considerado bastante exigente do ponto de vista 

físico (Kruger et al., 2013; Marin et al., 2013) e que ausência de variações na 

intensidade e volume de carga pode conduzir a um platô de rendimento, não 

induzindo assim a ocorrência de multi picos, como é proposto por (Booth & 

Baldwin, 1996; Platonov, 1997) a propósito de calendários competitivos 

extensos. Por outro lado, cargas elevadas e muito próximas da competição, 

ministradas de forma sistemática, podem ter efeitos negativos, como a queda 

no rendimento (Alexiou & Coutts 2008; Freitas et al., 2009). De forma 

concomitante, é necessário uma certa quantidade de tempo para garantir que 

as jogadoras recuperam de forma adequada, tendo em vista a expressão 

máxima do seu desempenho em situação de jogo, em especial quando se trata 

de jogadoras-chave da equipa (Ronglan et al., 2006). 

 Quando analisou-se a intensidade para os vários desfasamentos (dias), 

relativamente ao dia do jogo, não encontramos diferenças estatisticamente 

significativas, levando-se a concluir que têm intensidades muito similares ou 

que são estruturalmente diferentes, pelo que é preciso encontrar outro método 

de análise, sensível às variações de intensidade. Contudo, é preciso ter em 

conta que foram analisados poucos casos, pelo que ainda que não tenham sido 

encontradas diferenças estatisticamente significativas, não é legítimo concluir-

se que não existam. 
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Quadro 16 - Kruskal-Wallis entre a sessão de treino (-3) e jogo (0). 

Análise Volume Intensidade 

Mann-Whitney U 4.000 8.000 

Wilcoxon W 14.000 18.000 

Z -1.890 -1.134 

Monte Carlo Sig. 0.073 0.315 

Intervalo de confiança 99,9% (lim. inferior) 0.070 0.310 

Intervalo de confiança 99,9% (lim. superior) 0.075 0.320 

Quadro 17 - Kruskal-Wallis entre a sessão de treino (-2) e jogo (0). 

Análise Volume Intensidade 

Mann-Whitney U 31.000 26.000 

Wilcoxon W 76.000 71.000 

Z -0.530 -0.582 

Monte Carlo Sig. 1.000 0.607 

Intervalo de confiança 99,9% (lim. inferior) 1.000 0.601 

Intervalo de confiança 99,9% (lim. superior) 1.000 0.612 

Quadro 18 - Kruskal-Wallis entre a sessão de treino (-1) e jogo (0) 

Análise Volume Intensidade 

Mann-Whitney U 11.000 24.000 

Wilcoxon W 39.000 52.000 

Z -1.725 -0.064 

Monte Carlo Sig. 0.096 1.000 

Intervalo de confiança 99,9% (lim. inferior) 0.093 1.000 

Intervalo de confiança 99,9% (lim. superior) 0.099 1.000 

Quadro 19 - Kruskal-Wallis entre a sessão de treino (2) e jogo (0) 

Análise Volume Intensidade 

Mann-Whitney U 4.000 12.000 

Wilcoxon W 32.000 40.000 

Z -2.619 -1.597 

Monte Carlo Sig. 0.007 0.128 

Intervalo de confiança 99,9% (lim. superior) 0.006 0.125 

Intervalo de confiança 99,9% (lim. superior) 0.008 0.132 
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Quadro 20 - Kruskal-Wallis entre a sessão de treino (3) e jogo (0) 

Análise Volume Intensidade 

Mann-Whitney U 6.000 6.000 

Wilcoxon W 16.000 16.000 

Z -1.512 -1.512 

Monte Carlo Sig. 0.163 0.163 

Intervalo de confiança 99,9% (lim. inferior) 0.159 0.159 

Intervalo de confiança 99,9% (lim. superior) 0.166 0.166 

 

 Por forma a tentar perceber se a carga de jogo formal afeta de forma 

distinta as jogadoras, em função do posto específico que ocupam em situação 

de ataque, optou-se por agregar as situações de competição e as de treino, 

apenas quando o jogo formal representava 40% ou mais da sessão de treino. 

Este critério foi definido tendo por base a observação dos tempos médios de 

atuação das jogadoras em competição (cerca de 40 min. por jogadora), o que a 

ocorrer em qualquer sessão de treino, no caso com uma duração de 90 min., 

representa cerca de 40% da sessão. Com base neste critério, a amostra foi 

subdividida conforme se apresenta no e recalculou-se os valores (medianas) 

obtidos para as situações de treino, com carácter mais geral, e situações em 

que há uma clara diferenciação de funções/tarefas, dada a natureza dos postos 

específicos desempenhados em situação de jogo formal (Quadro 21). 

Quadro 21 - Estatística descritiva (medianas) de volume e intensidade (aspectos 
ofensivos) 

Situações Posição N (casos) Volume (107 J/Kg) Intensidade (m/s2) 

Treino não definida 20 239.69 25.79 

jogo 1ª linha 18 346.72 26.64 

jogo pivot 8 371.60 25.91 

Jogo ponta 4 239.88 26.75 

 Apesar do reduzido número de casos em análise e de não terem sido 

observadas diferenças significativas entre todos grupos constituídos (Quadro 

22) para os dois parâmetros estudados (pc>13.8% para o volume e pc>83.8% 

para a intensidade), optámos por aprofundar as possíveis relações entre 

variáveis, no sentido de encontrar pistas para futuros estudos. Uma simples
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análise baseada nas medianas obtidas revela que mais uma vez o volume 

parece ser mais sensível às diferenças entre as categorias em estudo do que a 

intensidade. Por outro lado, suspeitava-se que as jogadoras de primeira linha 

fossem aquelas que maior volume de jogo apresentassem, contudo tal não se 

verificou, sendo no posto de pivot que se atingiram maiores valores de volume. 

 Estes resultados não podem ser dissociados do modelo de jogo desta 

equipa, dado que, em situação de ataque em sistema, utiliza de forma regular a 

movimentação do pivot para criar linhas de passe à frente da defesa (poste), 

com consequente circulação de jogadoras ou troca de postos específicos; além 

de serem frequentes as substituições entre pivots, em fase de transição, o que 

obriga à realização de sprints suplementares para evitar situações de 

inferioridade numérica; acresce que são também os pivots responsáveis por 

realizar a reposição rápida após golo a meio campo.  

Quadro 22 - Teste de Kruskal-Wallis (posto específico no ataque) 

Análises  Intervalo Volume Intensidade 

Qui quadrado - 5.466 0.882 

Df - 3 3 

Sig. - 0.141 0.830 

Monte Carlo Sig. - 0.139 0.839 

Int. confiança 99,9% Limite sup. 0.135 0.835 

Int. confiança 99,9% Limite inf. 0.142 0.843 

 Quando comparou-se os valores de volume e de intensidade obtidos em 

situações de treino sem posição definida com os valores obtidos em situação 

de jogo formal e no posto específico pivot (Quadro 23), tendo-se observado 

diferenças significativas para o volume (pc<5.0%), apesar do limite superior ser 

pc<5,2%. Isto é, a carga de jogo formal expressa em volume é bastante 

superior à carga calculada a partir das restantes situações de treino. Estes 

resultados podem indicar uma mudança de paradigma no perfil do pivot e da 

sua importância na dinâmica do jogo de andebol atual, contrariando a opinião 

de alguns autores que recomendam um enfoque no desenvolvimento de massa 

muscular e maior trabalho técnico e tático para os jogadores que ocupam esta 

posição (Kruger et al., 2014; Schorer et al., 2009). 
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 Estes resultados devem merecer reflexão e justificam a necessidade de 

aprofundar a tipologia dos treinos de andebol e a sua relação com o modelo de 

jogo da equipa e com os postos específicos. 

Quadro 23 - Kruskal-Wallis de aspectos ofensivos entre os grupos pivot e ações 
exceto jogo formal 

Análise Volume Intensidade 

Mann-Whitney U 41.000 73.000 

Wilcoxon W 251.000 283.000 

Z -1.983 -0.356 

Monte Carlo Sig. 0.049 0.746 

Intervalo de confiança 99,9% (lim. inferior) 0.046 0.741 

Intervalo de confiança 99,9% (lim. superior) 0.051 0.750 

 Era nossa intenção relacionar o tipo de sistema defensivo utilizado com 

as exigências físicas, pelo que organizou-se os casos estudados em: situações 

de treino sem posição definida e tipos de defesa utilizadas em situação de jogo, 

especificamente defesa alinhada (6:0) e defesa em linhas (5:1, 5+1, 3:2:1, 4:2). 

A atribuição de categoria jogo formal a uma qualquer sessão de treino foi 

baseada no critério anteriormente definido. 

 No Quadro 24 apresentamos os resultados relativos à análise descritiva 

para as variáveis em estudo, tendo-se observado diferenças significativas para 

o parâmetro volume (pc<4.9%) (Quadro 25). Subsequentemente, procuramos 

entender estas diferenças, pelo que analisaram-se os resultados obtidos para 

cada par de categorias, tendo-se verificado diferenças significativas no volume 

entre defesa em linhas e treino com posição não definida (pc<4.2%, Quadro 

26). 

Quadro 24 - Estatística descritiva (medianas) para o volume e intensidade (aspetos 
defensivos) 

Situações Posição N (casos) Volume (107 J/Kg) Intensidade (m/s2) 

Treino não definida 19 228.02 25.69 

Jogo defesa alinhada 24 346.72 26.58 

Jogo defesa em linhas  7 414.14 27.09 
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Quadro 25 - Teste de Kruskal-Wallis (aspectos defensivos) 

Análises  Intervalo Volume Intensidade 

Qui quadrado - 5.935 1.089 

Df - 2 2 

Sig. - 0.051 0.580 

Monte Carlo Sig. - 0.048 0.590 

Int. confiança 99,9% Limite sup. 0.046 0.585 

Int. confiança 99,9% Limite inf. 0.050 0.596 

Quadro 26 - Kruskal-Wallis de aspectos defensivos entre defesa pressionante e ações 
exceto jogo formal 

Análise Volume Intensidade 

Mann-Whitney U 31.000 54.000 

Wilcoxon W 221.000 244.000 

Z -2.052 -0.723 

Monte Carlo Sig. 0.041 0.495 

Intervalo de confiança 99,9% (lim. inferior) 0.039 0.490 

Intervalo de confiança 99,9% (lim. superior) 0.043 0.500 

 Os resultados obtidos em situação de defesa em linhas sugere que a 

sua aplicação em contexto de treino deve atender a preocupações de 

modelação da carga de treino, em função do momento de preparação da 

equipa, calendário competitivo e momento de forma, dado que parece implicar 

uma carga elevada/máxima.  

 Analisou-se ainda as variáveis em estudo para cada uma das jogadoras, 

tendo-se observado uma grande amplitude nos valores (medianas) 

encontrados, os valores de volume variaram entre 101 a 530 (107 J/kg) e no 

caso da intensidade variaram entre 24 a 29 (m/s²) (Quadro 27). Contudo, 

apenas se registaram diferenças significativas no parâmetro volume (pc<0,1%, 

Quadro 28). 
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Quadro 27 - Estatística descritiva (medianas) de volume e intensidade (jogadoras) 

Jogadoras N (sessões) Volume (107 J/Kg) Intensidade (m/s2) 

1 6 371.60 26.89 

2 9 251.36 25.29 

3 9 330.80 27.10 

4 4 284.16 26.10 

5 6 275.24 26.52 

6 4 101.22 25.41 

7 6 261.94 24.88 

8 2 241.19 26.81 

9 4 530.62 29.00 

Quadro 28 - Teste de Kruskal-Wallis (jogadoras) 

Análises  Intervalo Volume Intensidade 

Qui quadrado - 21.295 13.771 

Df - 8 8 

Sig. - 0.006 0.088 

Monte Carlo Sig. - 0.001 0.071 

Int. confiança 99,9% Limite sup. 0.001 0.068 

Int. confiança 99,9% Limite inf. 0.002 0.073 

 Seguidamente comparou-se os resultados obtidos para cada duas 

jogadoras (Quadro 29). A situação mais interessante diz respeito aos valores 

obtidos para jogadora número 9, considerando que esta teve um volume 

(mediana) superior a sete das oito companheiras de equipa e intensidade 

superior a cinco das oito companheiras de equipa. Importa aqui esclarecer que 

esta jogadora desempenhou, durante o período de aquisição de dados e de 

forma regular, funções de pivot no ataque e a posição defensiva mais 

avançada no sistema em linhas (no caso com uma atuação pressionante). 
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Quadro 29 - Teste de Kruskal-Wallis, pc (Monte Carlo) de volume entre a equipa(%) 

Jogadoras  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - 6,6 14,5 1.9* 24 1* 4,1* 31 17,1 

2 - - 43,8 93,9 60,7 10,6 95,5 100 1,2* 

3 - - - 33 77,7 0,6* 53,3 72,7 1,1* 

4 - - - - 76,1 5,8 91,4 100 2,9* 

5 - - - - - 0,9* 48,5 64,4 3,9* 

6 - - - - - - 1,9* 26,6 2,8* 

7 - - - - - - - 85,4 1* 

8 - - - - - - - - 13,2 
Legenda: * - pc inferior a 5% 

4.4.1 Comparação entre as medidas acelerométricas e a perceção de 

esforço de jogadoras e treinador 

 Além de uma medida do esforço físico pretendeu-se uma comparação 

destas medidas com as perceções de esforço das jogadoras e do treinador, 

que pretende indicar um esforço global e não apenas de um aspeto (Borg, 

2000). 

 Assim, analisou-se as respostas destes instrumentos para cada sessão 

de treino/jogo e para este propósito, os graus de esforço percebidos, através 

da aplicação da escala de Borg (com valores compreendidos entre 1 a 10), 

foram agrupados em três clusters (leve, moderado e intenso).  

A figura 31 foi construída a partir do grau de esforço atribuído pelo 

treinador e o volume calculado para cada sessão, observando-se uma grande 

dispersão de pontos para cada grupo de esforço (ilustrado com cores distintas). 

Por exemplo, são frequentes os casos em que o treinador atribui elevado grau 

de esforço a uma determinada sessão e este não têm correspondência com 

volume elevado e o contrário também se verifica. O caso extremo parece ser a 

sessão a que o treinador atribuiu grau de esforço 4 e o volume determinado foi 

máximo. 
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Figura 31 - Fuzzy Logic entre volume das sessões e perceções do treinador. 
Legenda:  vermelho (leve); azul  (moderado); verde (intenso); as demais cores resultaram de integrações 

de respostas que contemplaram percentuais em mais de um grupo. 

 O mesmo tipo de análise foi utilizada para a variável intensidade (Figura 

32). Neste caso, acentuam-se as diferenças entre o grau de esforço percebido 

e a intensidade medida. Isto é, observa-se uma ausência de monotonia entre o 

esforço percebido e a intensidade medida. Assim, nos casos em que as 

perceções de esforço recaem nos clusters leve e moderado correspondem, de 

grosso modo, a níveis crescentes de intensidade, contudo nos casos a 

treinadora atribui grau de esforço intenso os valores de intensidade estão ao 

nível dos valores verificados para a categoria leve. 

 
 

Figura 32 - Fuzzy Logic entre intensidade das sessões e perceções do treinador. 
Legenda:  azul (pouco); verde  (médio); vermelho (intenso); as demais cores resultaram de integrações de 

respostas que contemplaram percentuais em mais de um grupo.
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 Quando relacionado o grau de esforço percebido pelas jogadoras e o 

volume da sessão (Figura 33), verifica-se um comportamento tendencialmente 

monótono entre as variáveis em estudo, apesar de existir alguma dispersão de 

pontos em torno dos valores médios das respostas calculados para cada grupo 

(uma espécie de centróide). 

 

 
 

Figura 33 - Fuzzy Logic entre volume das sessões e perceções da equipa. 
Legenda:  azul (leve); verde  (moderado); vermelho (intenso); as demais cores resultaram de integrações 

de respostas que contemplaram percentuais em mais de um grupo. 

 Por último, os resultados obtidos para o parâmetro intensidade foram 

comparados com a perceção de esforço das jogadoras (Figura 34), não se 

observando uma relação monótona entre perceção de esforço relativa aos dois 

primeiros níveis (leve e moderado) e a intensidade calculada. De maneira 

diferente, para os grupos de esforço moderado e intenso registaram-se valore 

de intensidade também superiores. 

 

 

Figura 34 - Fuzzy Logic entre intensidade das sessões e perceções da equipa 
Legenda:  verde (leve); vermelho  (moderado); azul (intenso); as demais cores resultaram de integrações 

de respostas que contemplaram percentuais em mais de um grupo
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 4.5 Conclusões 

 O presente trabalho tinha como objetivo central contribuir para um 

melhor conhecimento da carga de jogo em andebol feminino. Optou-se por 

usar uma técnica pouco comum em desportos coletivos, como são as medidas 

acelerométricas. Contudo, e apesar dos testes preliminares revelarem que 

seriam necessário avaliar um elevado número de jogo para se atingir um poder 

de análise de cerca de 80%, algo que seria quase impossível de obter, dadas 

as limitações temporais associadas ao reduzido número de dispositivos 

disponíveis, optou-se por prosseguir este trabalho dada a sua natureza 

exploratória e embrionária. 

 Ficou, também, evidente que é necessário que se desenvolva um corpo 

teórico sólido acerca do controlo de treino em desporto coletivos, que sirva de 

suporte ao desenvolvimento de trabalhos desta natureza. Por esta razão e até 

pela novidade da utilização da técnica neste este campo de aplicação, foi 

necessário adaptar/desenvolver conceitos de intensidade e volume que 

servissem os propósitos deste trabalho, tendo-se revelado uma linha de 

trabalho futura muito promissora. Não obstante, importa afinar/otimizar estes 

conceitos por forma a aumentar a sua especificidade, em particular no caso da 

intensidade.   

 Apesar das limitações metodológicas, ficou claro que a carga de jogo 

formal é superior à carga de treino. As principais diferenças foram detetadas 

para o parâmetro volume, sendo o parâmetro intensidade pouco sensível às 

diferentes situações de prática estudadas. Ficou também evidente que é 

preciso desenvolver um outro conceito capaz de identificar a estrutura da 

carga, em esforços de natureza intermitente. 

 Concluiu-se, assim, que as medidas acelerométricas podem aportar 

conhecimentos acerca da carga física em jogo e em treino em desportos 

indoor, que até aqui se tinham revelado de difícil acessibilidade a treinadores e 

investigadores. 

 A comparação entre os parâmetros de carga calculados, a partir das 

medidas acelerométricas, e as perceções de esforço de treinadores e das
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jogadoras revelou uma maior monotonia para o volume do que para a 

intensidade. Estes resultados não podem ser dissociados da dificuldade de 

comparação de dados medidos de forma distinta (dados contínuos e ordinais), 

o que obriga à utilização de métodos estatísticos pouco standard, e do facto 

das medidas acelerométricas se reportarem exclusivamente uma grandeza 

física e a escala de PSE ser um instrumento que versa a perceção de esforço 

global.
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 Capítulo V - Considerações finais 
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A quantificação do esforço físico é algo importante para a adaptação dos 

processos de treino às exigências e constrangimentos da modalidade e às 

capacidades dos praticantes. Há uma evidente dificuldade em se conhecer com 

rigor as exigências físicas da modalidade, em particular de forma regular e 

sistemática. 

Neste estudo pretendeu-se explorar o uso da acelerometria para estimar 

o esforço nos desportos coletivos, nomeadamente no Andebol, sendo uma 

técnica utilizada de forma corrente na área da atividade física e saúde. 

Assim, ficou evidente que esta é uma  técnica relativamente promissora, 

não sendo contudo útil usarem-se as unidades de medida (counts) que se 

popularizam áreas de saúde pública, recreação e lazer, etc., mas sim os dados 

em bruto (sem serem submetidas a qualquer tipo de filtragem ou 

transformação).  

De modo geral, parece que seria útil proceder à realização de testes 

mecânicos de forma regular a este tipo de equipamentos, particularmente 

quando se pretende uma elevada precisão em intervalos de tempo reduzidos, 

como em ações em jogo/treino no andebol.  

As comparações diretas entre medidas acelerométricas com dispositivos 

distintos devem ser realizadas com alguma prudência, devendo utilizar-se 

posicionamentos o mais similares possível. Não obstante, é ainda importante 

aprofundar questões relativas ao local de fixação ou até a forma de acomodar 

os dispositivos nos praticantes. 

A quantificação do esforço, a partir das medidas acelerométricas, que 

neste trabalho foi ensaiada em intensidade e volume conduziu-nos a uma nova 

via para controlar o processo de treino, que importa desenvolver e explorar 

futuramente. 

Além disto, a relação entre as perceções de esforço tanto do treinador 

como das jogadoras com os valores obtidos de volume e intensidade por via 

acelerométrica é algo que merece aprofundamento em futuros estudos.  
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