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Resumo 

O objectivo deste trabalho foi identificar o efeito do número de jogadores (4×4 e 6×6) 

na percepção subjectiva do esforço, na frequência das acções técnicas, no número de 

ataques e no tempo dispendido nas diferentes zonas de frequência cardíaca: Zona1 

(<75%FCmax), Zona2 (74,9% - 84,9 %FCmax), Zona3 (84,9% - 89,9%FCmax) e 

Zona4 (+90%FCmax) em jogos de andebol. Doze jogadoras da primeira divisão 

nacional Portuguesa participaram neste estudo (idade 21,0 ±3,3 anos, altura 1,65±0,1 m, 

massa corporal 63,0±7,8 Kg, IMC 22,0±6,8 Kg/m2, anos de prática 9,0 ±3,0 anos, e 

VO2max estimado de 52,6 ± 1,6 Kg.-1.min.-1). Foi possível identificar diferentes perfis de 

resposta das variáveis estudadas no 4×4 e 6×6. Na Frequência Cardíaca foi possível 

verificar que no 4×4 e no 6×6 jogadoras estavam a maioria do tempo na Zona4. No 4×4 

existe mais frequência de acções técnicas que no 6×6: mais golos, passes errados, passes 

certos e contra-ataques no 4×4, no 6×6 mais faltas. Não houve diferenças nas fintas e 

nos remates falhados. A forma do exercício teve influência na percepção subjectiva do 

esforço, tendendo a ser mais elevada no 4×4. O número de ataques não foi influenciado 

pela forma do exercício. Em suma, parece que o 4×4 e o 6×6 pode ser usado pelos 

treinadores para trabalhar a elevadas intensidades da %FCmax e, dependendo do 

objectivo do exercício (fisiológicos ou táctico-técnicos), o número de jogadoras de cada 

equipa é uma variável facilmente controlável e que permite um melhor direcionamento 

do trabalho por parte do treinador. 

Palavras Chave: Andebol, jogo reduzido 
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Abstract 

 

The aim of this study was to identify the effect that the number of players (4×4 and 6×6) 

has in the rating of perceived exertion, in the frequency of technical drills, in the 

number of attacks and in the time spent in different heart rate zones: Zona1 

(<75%FCmax), Zona 2 (74,9% - 84,9 %FCmax), Zona3 (84,9% - 89,9%FCmax) and 

Zona4 (+90%FCmax) in European Handball small-sided games. Twelve Portuguese 

first division players took part in the sample group (age 21,0 ±3,3 years old, height 

1,65±0,1 m, body mass 63,0±7,8 Kg, IMC 22,0±6,8 Kg/m2, years playing 9,0 ±3,0 

years and VO2max  52,6 ± 1,6 Kg.
-1.min.-1). It was possible to identify different answer 

profiles in 4×4 and in 6×6. As for heart rate, it was possible to identify that in 4×4 and 

in 6×6 the players were most of the time in Zona4. In 4×4 we found more technical 

drills in comparison to 6×6: more goals, more wrong and right passes and more counter-

attacks. In 6×6 we found more faults, and we didn’t find differences in the missed shots 

or dribbles. The number of players has no influence in the number of attacks, but it 

influences the rating of perceived exertion, with a clear tendency for being higher in 

4×4. Therefore, it seems that 4×4 and 6×6 can be used by coaches to work at high 

%HRmax and, depending on the objective of the exercise (physiological or tactical), the 

number of players by team is an easily controllable variable that allows coaches to be 

more precise in the exercise selection. 

Key words: European handball, small-sided game  
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I. Introdução 

A performance no Andebol é a expressão de um processo de treino para o qual contribui 

o conhecimento científico produzido nas ciências do desporto (psicologia, pedagogia, 

fisiologia). Este tipo de contribuições tem permitido melhorar a qualidade do jogo, 

traduzida pela melhoria da capacidade dos desportistas manterem elevadas velocidades 

de execução das acções táctico-técnicas por maiores períodos de tempo (Skarbalius, 

2002). É necessário treinar como se joga e, se o Andebol é uma modalidade onde o 

esforço é intermitente, ou seja, intercala fases de diferentes intensidades com pausas de 

recuperação activas e incompletas durante um período considerável de tempo (Barbero 

& Barbero, 2004), o treino deverá contemplar exercícios e formas jogadas que também 

o sejam. Nesta perspectiva, os jogos reduzidos (JR) são uma ferramenta poderosa no 

processo de treino (Hill-Hass et al., 2008; Leko et al., 2008; Navarro et al., 2008; Coutts 

et al., 2009; Hill-Haas et al., 2009). 

A investigação científica nestes domínios é muito centrada no Futebol (Owen et al., 

2004;  Eniseler, 2005; Reilly, 2005; Capranica et al., 2006; Impellizzeri, et al., 2006; 

Lyons et al., 2006; Rampinini, et al., 2006; Chamari et al., 2008; Coutts et al., 2008; 

Drust & Kelly, 2008; Gabbett & Mulvey, 2008; Hill-Hass et al., 2008; Leko et al., 2008; 

Navarro et al., 2008; Coutts et al., 2009; Hill-Haas, et al., 2009) e  as principais 

conclusões apontam sensivelmente na mesma direcção, ou seja, do JR retiramos 

dividendos: (i) tácticos e técnicos através criação de problemas resolúveis de maior ou 

menor grau de dificuldade que desenvolvem a capacidade para tomar uma boa decisão 

(temporal e de selecção de acção), promovendo o aumento da frequência de realização 

dos diversos skills (Owen et al., 2004; Capranica et al., 2006; Lyons et al., 2006; Drust 
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& Kelly, 2008; Navarro et al., 2008; Hill-Haas, et al., 2009) e (ii) fisiológicos através da 

manipulação do espaço, número de jogadores e regras, que influenciam directamente os 

indicadores fisiológicos da intensidade de esforço (Owen et al., 2004; Reilly, 2005; 

Capranica et al., 2006, ; Impellizzeri, et al., 2006, Rampinini, et al., 2006; Chamari et 

al., 2008; Coutts et al., 2008; Drust & Kelly, 2008; Gabbett & Mulvey, 2008; Hill-Hass 

et al., 2008; Leko et al., 2008; Navarro et al., 2008; Coutts et al., 2009; Hill-Haas, et al., 

2009). 

Num estudo efectuado no futebol por Owen et al. (2004), no qual manipularam as 

variáveis número de jogadores e dimensões do campo para perceber até que ponto estas 

influenciavam a frequência cardíaca (FC) e a frequência de realização de diversos 

gestos técnicos (passe, recepcção, viragem, finta, cabeceamento, desarme e 

intercepcção), concluíram que: o número de jogadores influencia directamente a FC 

com tendência a ser mais elevadas em JR com menos jogadores; as dimensões do 

campo, quão maiores são, mais tempo os jogadores estão em zonas próximas da 

FCmax, sendo esta uma ferramenta a ter em conta na selecção do espaço do exercícios 

para que estes se adaptem ao objectivo do treino; e que a frequência de realização de 

gestos técnicos diminui à medida que o número de jogadores aumenta, mas que os JR, 

para além de serem uma ferramenta de desenvolvimento da condição física dos 

jogadores, permite que estes trabalhem a rapidez e eficiência das tomadas de decisão. 

Rampinini et al. (2006) estudaram a influência do número de jogadores, dimensões do 

campo e do encorajamento do treinador na intensidade dos JR (tendo a FC, a 

Lactacidémia e a Percepção Subjectiva de Esforço [PSE] de 10 valores como 

indicadores), usando uma amostra de vinte jogadores do futebol. Os indicadores 

demonstraram que qualquer uma das variáveis influenciava a intensidade do exercício 

cumulativamente não havendo no entanto qualquer correlação entre elas. Da análise 
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post hoc dos dados foi possível contactar que o 3×3 era mais intenso fisiologicamente 

quando comparado com o 4×4 e com o 5×5 e estes últimos mais intensos que o 6×6. Os 

indicadores da intensidade do esforço utilizados pelos autores tiveram valores 

aumentavam proporcionalmente às dimensões do campo. No que diz respeito à PSE os 

autores não encontraram diferenças significativas entre os valores apresentados no 

campo de média e grande dimensão, mas ambos apresentam diferenças para os valores 

apresentados para o campo de pequenas dimensões. O encorajamento do treinador foi 

um factor estatisticamente influenciador dos indicadores da intensidade de esforço 

(η2=0,67 para a FC, η2=0,76 para a concentração de lactato e η2=0,64 para a PSE). 

Little e Williams (2007) estudaram a forma como a FC e a PSE traduziam a intensidade 

de diversas formas de exercício (de 2×2 a 8×8), usando para isso uma amostra de 28 

jogadores de futebol profissionais. Os indicadores fisiológicos da intensidade do 

exercício atestam diferenças significativas entre as diversas formas de exercício, sendo 

normalmente mais elevadas em exercícios com menor número de jogadores. 

Concluíram também que, quer a PSE quer a monitorização da FC individualmente 

possuem algumas limitações quando se altera o número de jogadores e o espaço de 

jogo, por exemplo no 2×2 num campo de 18×27m a FC não consegue traduzir a grande 

intensidade atestada pela PSE. Segundo os autores a correcta combinação destes dois 

indicadores com conhecimento das limitações e da intercomplementaridade entre eles 

torna-se uma boa ferramenta para a programação das cargas de treino. 

No estudo de Coutts et al. (2008), a PSE aparece positivamente correlacionada (r=0.519 

com a %FCMáx e r= 0.508 com a concentração de lactato) com diversos indicadores 

fisiológicos da intensidade de esforço, tendo os autores concluído que os resultados 

obtidos no estudo demonstram a validade da PSE como um indicador da intensidade de 

treino para exercícios intermitentes em futebol. 
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Drust e Kelly (2008) realizam um estudo com oito jogadores de futebol profissionais no 

qual foi analisada a frequência de diversas acções técnicas, nomeadamente passe, 

recepção, viragens, fintas, cabeceamentos, desarmes, intercepções, remates e passe 

dirigido, e a forma como as mesmas eram influenciadas pelo número de jogadores e 

pelas dimensões do campo. Os autores concluíram que as dimensões do campo per se 

não influenciaram significativamente a FC, mas quando combinada com outros factores 

como por exemplo o número de jogadores em cada equipa é já um factor a ter em conta 

pelo treinador. No que diz respeito à frequência de realização das acções técnicas as 

dimensões do campo não influenciaram todas as acções estudadas mas apenas, 

significativamente, o número de remates e de desarmes. 

Hill-Hass et al. (2008), realizaram um estudo com o objectivo melhorar o conhecimento 

sobre como as respostas fisiológicas (FC e Lactacidémia) e perceptuais (Escala de 

Percepção de Esforço de Borg – PSE) eram dadas nos JR em regime intervalado e 

contínuo, para a mesma forma de exercício (2×2 em 28×21m, 4×4 em 40×30m e 6×6 

em 49×37m). Concluíram que os indicadores fisiológicos e perceptuais sofriam maiores 

variações aquando do regime intervalado se bem que, em ambas a formas de trabalho 

pelos efeitos produzidos nos jogadores, são uma alternativa viável aos métodos 

tradicionais de aumento da resistência aeróbia. 

Ainda no futebol, Mallo e Navarro (2008), realizaram um estudo sempre em situação de 

3×3 com diversos objectivos (posse de bola e jogo reduzido com GR), no qual 

analisaram a FC, os deslocamentos realizados a diferentes velocidades realizados pelos 

jogadores (através de software específico) e a frequência com que ocorriam as acções 

técnicas (contactos com a bola, passes curtos, erros nos passes curtos e remates à 

baliza). Os autores concluíram que qualquer que fosse a forma de exercício aplicada no 

estudo, poder-se-iam observar requisições ao nível da FC e ao nível da intensidade dos 
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deslocamentos, similares ou mesmo superiores às do jogo formal pelo que o treino da 

componente física pode ser realizado através de JR, ainda com a vantagem dos 

jogadores realizarem acções táctico-técnicas tal qual o fazem em jogo. 

No futsal, Duarte et al. (2009), realizaram um estudo no qual analisaram o efeito da 

duração do exercício e das dimensões do campo na FC e nos requisitos técnicos 

(número de posses de bola, número de contactos, número de fintas, número de passes 

com sucesso, número de passes errados, número de remates à baliza, número de 

desarmes e número de intercepções). Concluíram que modificando a duração e o 

número de jogadores de um determinado exercício realizado num campo com as 

mesmas dimensões, podemos alterar a estimulação fisiológica e técnica dos jogadores: a 

redução do número de jogadores de um exercício aumenta o tempo passado a uma 

percentagem mais elevada da FCmax, bem como o número de acções técnicas. No que 

diz respeito à duração do exercício os autores concluíram que nos exercícios com a 

duração de 4min, os jogadores estiveram mais tempo (50%) acima dos 85% da FCmax, 

ao passo que nos exercícios com a duração de 10 minutos os jogadores estiveram mais 

tempo no intervalo entre os 65% e os 85% (65,8%).  

Através da mudança das regras do jogo de Andebol, tem sido conseguido um aumento 

da intensidade do jogo, traduzido no aumento do número de ataques (Skarbalius, 2002). 

Este autor tem-se dedicado a estudar esta temática em Jogos Olímpicos e, 

independentemente do tipo, verificou-se um aumento do número de ataques, sendo esta 

diferença significativa (38,8±5,9 ataques em Munique 1972, e 59,7±4,3 em Sydney: 

p<0,001).  É de notar que o número de ataques posicionais tem decrescido de uma 

forma significativa (91,4±5,7 ataques em Munique, e 80,7±4,4 em Sydney: p<0,001), 

sendo esta tendência contrariada pelo número de contra-ataques que, nos últimos 28 

anos, aumentou cerca de 10,7%. 
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Apesar da sua utilização frequente nas sessões de treino, os estudos são omissos a 

caracterizar os jogos reduzidos na modalidade de Andebol, que se reveste de 

características diferenciadas das outras modalidades e que podem fazer variar os 

resultados (e.g., fases de jogo muito diferenciadas, área restritiva dos guarda-redes que 

só pode ser invadida pela via aérea). Um dos problemas mais importantes de resolver, é 

o efeito do número de jogadores na variação da intensidade do esforço e no perfil de 

realização de acções técnicas no jogo, ou seja, conhecer as implicações de utilizar nas 

sessões de treino jogos reduzidos com 4 ou 6 jogadores por equipa.  

Os objectivos deste trabalho são identificar o efeito do número de jogadores (4×4 e 6×6) 

no tempo dispendido em diferentes zonas de frequência cardíaca, na percepção 

subjectiva do esforço, no número de ataques e na frequência das acções técnicas no jogo 

de andebol.   
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II. Metodologia 

Amostra 

Doze jogadoras da primeira divisão nacional Portuguesa participaram neste estudo 

(idade 21,0 ±3,3 anos, altura 1,65±0,1 m, massa corporal 63,0±7,8 Kg, índice de massa 

corporal 22,0±6,8 Kg/m2, anos de prática 9,0 ±3,0 anos, e VO2max estimado de 52,6 ± 

1,6 Kg.-1.min.-1). Todas as jogadoras pertenciam à mesma equipa, dando autorização por 

escrito para a realização do estudo, tomando conhecimento dos requisitos, benefícios e 

riscos implicados no mesmo. 

Procedimentos 

Os dados serão recolhidos durante 4 sessões de treino (2 sessões para o 4×4 e 2 sessões 

para o 6×6 num campo de 40×20m) da equipa onde se encontram as jogadoras 

constituintes da amostra. A equipa encontrar-se-á em período competitivo. A 

constituição das equipas ficará a cargo do treinador para que estas sejam equilibradas, 

tendo em conta a capacidade individual de cada uma das jogadoras, baseado nos 

rankings individuais da equipa. Antes do início da sessão, os exercícios serão 

explicados às jogadoras para que não existam dúvidas na realização dos mesmos, sem 

lhes ser divulgado o objectivo das recolhas. Um dos treinadores das equipas ministrará 

um aquecimento de 10 minutos de acordo com o modelo de treino da equipa à qual se 

seguirá a realização dos exercícios do desenho experimental. Vão existir bolas suplentes 

e, mal exista uma situação em que a bola vá para longe do local de realização do 

exercício, outra é colocada em para que possa haver uma manutenção da intensidade. O 

treinador dará feedbacks motivacionais às jogadoras para a manutenção da intensidade 

do exercício.  
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O desenho experimental replica, ao nível da organização, o apresentado por Drust e 

Kelly (2008), que consta na realização de 4 blocos, cada um deles coma duração de 6 

minutos (4 minutos de actividade, seguidos por 2 minutos de repouso activo). O rácio 

actividade-repouso será desta forma de 2:1. 

O exercício propriamente dito será uma replicação do jogo num campo de 40x20m, com 

duas áreas restritivas com 74,52 m2 cada (ver Figura 1). Cada equipa, autonomamente 

decidirá o sistema de ataque (com ou sem pivot), e o sistema defensivo base será de 

apenas uma linha, não havendo qualquer mudança às regras oficiais de jogo. O terreno 

de jogo onde se realizou o estudo estava homologado pela Federação de Andebol de 

Portugal, com as dimensões 40x20m de área de jogo, sendo o piso sintético. As bolas 

utilizadas nos exercícios são as número dois (circunferência exterior entre os 54 e os 56 

cm), bola que é utilizada para o escalão de seniores femininas em todas as provas da 

International Handball Federation, a qual está ligada a European Handball Federation, 

que por sua vez inclui a Federação de Andebol de Portugal. 

A escala de percepção subjectiva de esforço de Borg (Borg et al., 1987), tem sido 

utilizada em diversos estudos, sendo largamente reconhecida como um excelente 

indicador da intensidade do esforço, apresentando altos coeficientes de correlação com 

Figura 1 - Exemplo de exercício 4x4 
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alguns indicadores fisiológicos da intensidade do esforço tais como a FC, o VO2máx e a 

concentração de lactato sanguíneo (Chen et al., 2002; Impellizzeri et al., 

2004;Rampinini, et al., 2006; Coutts et al., 2009).  

 Quadro 1 - Escala de Borg et al. (1987) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem na literatura duas escalas de Borg: (i) a de 10 valores e a de (ii) 15 valores. No 

nosso estudo iremos utilizar a de 15 valores (ver Quadro 1). Chen et al. (2002), fizeram 

uma revisão de alguns estudos nesta área e concluíram que a escala não perde qualquer 

validade quando aplicada em diferentes ambientes (laboratório ou local de competição), 

em diferentes protocolos (cicloergómetros ou em caminhadas), e nem mesmo a presença 

ou não da escala em frente ao atleta quando ele faz a avaliação (desde que esteja 

familiarizado com o procedimento) tem relevância nos resultados.  

Escala % Esforço Descrição 

6 20%  

7 30% Muito, muito leve (repouso) 

8 40%  

9 50% Muito leve – marcha lenta 

10 55%  

11 60% Razoavelmente leve 

12 65%  

13 70% Algo intenso 

14 75%  

15 80% Intenso 

16 85%  

17 90% Muito Intenso 

18 95%  

19 100% Muito, muito intenso 

20  Exaustão 
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De acordo com o que foi acima descrito, as jogadoras, no fim da realização de cada 

série de 4 minutos de trabalho serão questionados sobre qual a sua percepção subjectiva 

de esforço, cujo resultado será apontado numa ficha individual de cada atleta, para 

posterior informatização dos dados. 

Na recolha dos dados referentes à FC foram utilizados doze cardiofrequencimetros 

Polar ™, programados para intervalos de 5s. Posteriormente os dados foram 

informatizados para o programa Polar32 e transferidos para o Microsoft Excel. Os 

valores de VO2máx foram obtidos indirectamente através da aplicação do teste de Yo-Yo 

(Yo-Yo Intermitent Endurance Test -Nível 2) teste este devidamente validado na 

literatura (Bangsbo, 1994), numa sessão de treino destinada ao efeito. Nessa mesma 

sessão foi possível aferir a FCmax de cada atleta. Os valores obtidos da FC de cada 

atleta a cada 5s foram informatizados e imediatamente distribuídos por 4 zonas, de 

acordo com a %FCmax: Zona 1 (<75%FCmax), Zona 2 (74,9% - 84,9% da FCmax), 

Zona 3 (84,9% - 89,9%) e Zona 4 (+90%FCmax) (Gore, 2000). 

No que diz respeito às acções técnicas e ao número de ataques, a frequência com a qual 

ocorriam foi registada a partir da visualização dos vídeos dos momentos de recolha, por 

processo de notação manual. No quadro 2 podemos verificar a definição por nós usada 

para a identificação de cada uma das variáveis. 
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Quadro 2 - Definição das acções técnicas observadas 

Acção técnica Definição 

Passes certos 

Jogadora em posse de bola envia-a para uma colega de equipa em 

boas condições de recepcção, usando as diferentes técnicas de passe 

(ombro, picado, pulso, outros), e não havendo qualquer toque na 

bola a não ser da jogadora receptora 

Passes errados 

Jogadora em posse de bola envia-a para uma colega de equipa 

usando as diferentes técnicas de passe (ombro, picado, pulso, 

outros), e existe uma quebra da sequência de ataque que pode 

resultar ou não em perda da bola. 

Fintas 

Jogadora em posse de bola ultrapassa a sua adversária através de 

uma mudança de direcção e velocidade, tirando a sua equipa 

vantagem de tal acção. 

Remates falhados 

Jogadora remata à baliza e a bola não ultrapassa totalmente a linha 

de golo (remate para fora, aos postes ou barra, remate defendido 

pelo guarda-redes, blocado pela defesa, outros) 

Golos 
Jogadora remata à baliza e a bola ultrapassa totalmente a linha de 

golo. 

Contra-ataques 
Deslocamento ofensivo rápido dos atacantes do qual resulta 

vantagem numérica geral ou posicional sobre a defesa. 

Reposições Rápidas 

Após golo a bola é enviada rapidamente para o meio campo e, após 

ordem do árbitro, o jogo reinicia estando o ataque em vantagem 

numérica geral ou posicional sobre a defesa. 

Faltas 

Acção premeditada de um defesa através da qual o ataque perde a 

sua continuidade e que pressupõe a intervenção do árbitro, que pára 

o jogo, sancionando a mesma. 
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Procedimentos estatísticos 

Inicialmente foi realizada uma análise exploratória recorrendo aos métodos gráficos da 

caixa de bigodes (Box-and-Whiskers) e do caule e folhas (Steam & Leaf) para 

identificação e expurgo dos outliers. A apreciação da simetria e achatamento das curvas 

de distribuição foi efectuada através dos valores de Skewness e Kurtosis, 

respectivamente, sendo a normalidade das distribuições confirmada através do teste não 

paramétrico de Kolmogorov-Smirnov (Shapiro-Wilk) (Pestana & Gageiro, 2000). Em 

segundo lugar e recorrendo à estatística descritiva, foi calculada a média e o desvio 

padrão de cada uma das variáveis, de cada um dos grupos estudados. 

A comparação da forma do exercício usada com os tempos passados pelas atletas numa 

das 4 zonas percentuais da FCmax foi efectuada através de um modelos geral linear para 

medidas repetidas. O teste post hoc de comparações múltiplas de Bonferroni foi 

utilizado para comparar as diferenças de presenças por zona de FC. Como a simetria e o 

achatamento mesocúrtico dos dados obtidos na frequência das acções técnicas não foi 

verificado, optou-se por utilizar testes de estatística não paramétrica (Wilcoxon Test) 

para comparar a mesma acção no 4x4 e no 6x6. Foi utilizado um T-Test de medidas 

repetidas para testar os valores da PSE e o número de ataques em ambas as formas de 

exercício. Para o tratamento dos dados foi utilizado o programa SPSS 17.0. O nível de 

significância (p) será estabelecido em 5% em todos os procedimentos estatísticos 

realizados.  
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III. Apresentação dos Resultados  

No quadro 3 encontram-se os valores que descrevem o tempo que as jogadoras 

passaram nas quatro zonas de intensidade. Para o 4×4 e para o 6×6 os valores mais 

elevados identificaram-se na zona 4. 

                Quadro 3 – Frequência de presença das jogadoras em cada uma das Zonas de FC 

Zonas de FC 4×4 6×6 

Zona 1 (abaixo 75% FCmax) 1,92±1,78 2,17±1,64 

Zona 2 (75% - 84,9% FCMax) 3,67±1,78 6,42±5,19 

Zona 3 (84,9% - 89,9% FCmax) 6,33±6,13 9,00±4,71 

Zona 4 (acima 90% FCmax) 36,75±8,01 30,00±10,12 

 

Os resultados da análise inferencial permitiram identificar diferenças nas zonas de FC e 

na interacção número×zonas de FC (Quadro 4). O teste de comparações múltiplas de 

Bonferroni identificou diferenças entre todas as zonas com excepção do par zona2 

zona3. 

                 Quadro 4 - Resultado do modelo factorial de medidas repetidas 

Efeito F  P η2 Potência 

Número 2,3 ,156 ,17 ,285 

Zonas de FC 68,9 ,000 ,86 1,0 

Interacção 8,2 ,000 ,43 ,985 

 

Na figura 2 encontram-se os perfis de variação do tempo em cada zona de FC para o 

jogo reduzido de 4×4 e 6×6. Os valores do jogo 6×6 foram mais elevados nas três 

primeiras zonas, mas inferiores na zona 4. 
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No quadro 5 encontram-se os resultados das comparações entre o jogo 6×6 e de 4×4 nas 

variáveis que representam acções técnicas do jogo de andebol. Foram identificadas 

diferenças nos golos, passes errados, passes certos (maior frequência no 4×4) e nas 

faltas (maior frequência no 6×6). 

Quadro 5 - Resultados do teste não paramétrico para medidas repetidas de Wilcoxon. 

 4×4 6×6 Z  p  

Fintas 3,58±3,67 1,21±1,72 -1,9 0,061 

Remates Falhados 3,13±1,19 2,75±1,82 -0,5 0,624 

Golos 3,92±2,82 2,08±1,62 -2,0 0,044 

Passes errados 2,13±1,21 0,96±0,86 -2,8 0,006 

Passes certos 23,83±8,61 19,71±8,33 -2,2 0,026 

Contra-Ataques 6,88±4,07 5,63±3,62 -0,7 0,026 

Reposições rápidas 4,36± 4,86 3,63±3,78 -1,1 0,285 

Faltas 1,58±2,27 6,08±4,07 -2,5 0,012 

 

Figura 2 - Frequência (cada unidade corresponde a 5 segundos) por zona de FC no 4x4 e no 6x6 
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No quadro 6 podemos verificar a diferença existente no número de ataques no 4×4 e no 

6×6 e, apesar de ser menor nesta última forma de exercício, não é significativa. 

 Quadro 6- Número de ataques no 4x4 e no 6x6 

 Média F p 

Ataques 4x4 18,25± 1,91 
0,8 0,372 

Ataques 6x6 17,43±1,27 

 

Os valores da PSE apresentados no quadro 7 demonstram que esta é mais elevada no 

4×4 do que no 6×6, sendo estas diferenças significativas (t=2,8 p= 0,017 d=0,60). O 

valor de d atesta o tamanho do efeito (Hopkins, 2002) 

               

 Quadro 7 - Valores para a PSE no 4x4 e no 6x6 

 Média t p d 

Borg 4x4 17,23±0,74 
2,8 0,017 0,60 

Borg 6x6 16,73±0,96 
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IV. Discussão  

Os objectivos deste trabalho foram identificar o efeito do número de jogadoras (4×4 e 

6×6), no tempo dispendido em diferentes zonas de frequência cardíaca, na escala de 

percepção de esforço, no número de ataques e na frequência das acções técnicas no jogo 

de Andebol. Na generalidade foi possível identificar diferentes perfis de resposta das 

variáveis estudadas face ao jogo reduzido 4×4 e 6×6. No que à FC diz respeito foi 

possível verificar a grande intensidade quer do 4×4 quer do 6×6, visto que em ambas as 

formas de exercício as jogadoras estão inequivocamente mais tempo na Zona4 do que 

em qualquer uma das outras. Quando comparamos estatisticamente as zonas, foi 

possível verificar que existiam diferenças entre a Zona1 e todas as restantes Zonas 

(Zona2, Zona3 e Zona4), entre a Zona 4 e todas as restantes Zonas (Zona2, Zona3 e 

Zona4), e as Zonas 2 e 3 apresentavam diferenças perante todas as outras Zonas (Zona1 

e Zona4), mas não se verificavam diferenças entre si. 

Analisando os perfis de variação do tempo em cada zona de FC para o 4×4 e o 6×6, 

neste último os valores foram mais elevados nas três primeiras zonas, mas inferiores na 

zona 4, o que nos indica uma menor intensidade quando comparando as duas formas de 

exercício. Estes resultados apontam na mesma direcção dos obtidos por Owen et al. 

(2004) que concluiu que aumentando o número de jogadores para um campo com 

dimensões fixas ir-se-ia verificar uma diminuição das FC médias.  

Comparando os nossos dados com os de Hill-Hass et al. (2008), verificamos que no 

4×4, apesar de em ambos os estudos a amostra permanecer mais tempo na Zona4, a 

diferença para as outras zonas nos nossos dados é relevante e coloca claramente as 

jogadoras numa %FCmax acima dos 90%, ao passo que nos dados de Hill-Hass et al. 
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(2008), a %FCmax de 85% dos jogadores coloca-os claramente na Zona 3. Nos dados 

obtidos por Hill-Hass et al. (2008) no 6×6, os jogadores estão mais tempo na Zona3 e na 

Zona2 do que na Zona4, ao passo que no nosso estudo as jogadoras, apesar de estarem 

mais tempo na Zona3 comparando com o 4×4, a Zona4 é a de maior predominância de 

frequências. 

Rampinini, et al. (2006), compararam e encontraram diferenças que atestam que o 

encorajamento do treinador trazia mais intensidade no exercício (através dos 

indicadores fisiológicos da intensidade de esforço FC e Lactacidémia e da PSE) 

Servindo-nos desses dados, no 4×4 os autores concluíram que os jogadores em média 

apresentavam uma %FCmax de 89,7% e no 6×6 %FCmax de 86,9%. Em ambas as 

formas de jogo reduzido, os jogadores situavam-se na Zona3 por nós definida, ou seja 

os jogadores estariam a uma intensidade mais baixa do que a por nós encontrada. Pela 

análise dos dados foi também possível verificar que no 4×4 os jogadores estão a uma 

%FCmax mais elevada que no 6×6, o que corrobora os dados por nós obtidos. 

Little e Williams (2007), no seu estudo constataram que os jogadores do 4×4 estavam a 

uma %FCmax que os colocaria na por nós definida Zona4 o que vai de encontro ao 

nosso estudo, mas no 6×6 o mesmo já não se verifica, a %FCmax obtida pelos 

jogadores do referido estudo fica-se pelos 88,5% da FCmax, ou seja ficariam na Zona3 

ao passo que no nosso estudo se situam na Zona4. 

O VO2max estimado de 52,6 ± 1,6 Kg.-1.min.-1 apresentado pela nossa amostra não 

difere em muito do apresentado pela selecção tunisina (52.83±5.48 Kg.-1.min.-1) 

(Chaouachi et al., 2009). Este valor parece permitir que as jogadoras consigam 

recuperar bem entre os esforços de alta intensidade realizados durante os períodos de 4 

minutos. Leko et al. (2008) estudaram os efeitos dos jogos reduzidos e compararam-nos 
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com os efeitos de trabalho exclusivamente físico, e concluíram que os primeiros causam 

efeitos fisiológicos nos jogadores mais vantajosos, para além de naturalmente irem 

dotando os jogadores de recursos tácticos e técnicos mais refinados. 

Sendo o espaço para ambas as formas jogadas o mesmo, 40×20m, esta intensidade, 

pensamos nós, terá que ser conseguida através das acções realizadas pelas jogadoras 

naquele espaço durante o tempo que dura o exercício. Ao olharmos atentamente para as 

acções realizadas nas duas formas de exercício verificamos que o passe é a acção mais 

realizada o que vai de encontro a alguns estudos (Drust & Kelly, 2008; Gabbett & 

Mulvey, 2008), supomos nós porque seja a forma mais segura e rápida de realizar as 

transições ofensivas e mais fácil de permitir efectivar a vantagem ganha por outras 

acções de jogo tais como o ataque ao par e o ataque ao impar. 

A grande diferença entre as áreas de responsabilidade de cada jogadora no 4×4 (81,38 

m2) e no 6×6 (54,25 m2) poderá explicar algumas das diferenças registadas no que às 

acções técnicas diz respeito. Se por um lado temos mais fintas, mais golos, mais passes 

(mais passes certos pela necessidade lógica de serem menos jogadoras e cada uma 

participar mais vezes em cada acção ofensiva, mas também mais passes errados pela 

maior distância entre cada jogadora e desde logo passes mais longos com maior perigo 

de intercepções e de serem mal dirigidos) e mais contra-ataques, por outro temos menos 

faltas. No que diz respeito aos remates falhados e às reposições rápidas não se 

encontraram diferenças significativas apesar de numericamente existir maior frequência 

no 4×4.  

Organizacionalmente as equipas são montadas para o 6×6 que é a forma de jogo oficial. 

Todas as fases do jogo são preparadas e, em cada uma delas, as jogadoras têm a sua 

função previamente definida. Os deslocamentos tácticos ofensivos e defensivos são 
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realizados em coordenação por todas jogadoras com objectivos específicos: (i) ao nível 

defensivo para reduzir o espaço entre os defensores por forma a parar o jogo ofensivo 

adversário o maior número de vezes e criar frequentemente situações de 2×1 favoráveis 

à defesa (daí haver um número de faltas significativamente maior no 6×6); (ii) ao nível 

ofensivo uma cada vez maior utilização do contra-ataque e do ataque rápido (não 

existem diferenças ao nível da reposição rápida entre o 4×4 e o 6×6) para evitar 

situações de defesa organizada, uma menor individualização do jogo (significativamente 

menos fintas no 6×6) e criação organizada de situações privilegiadas de finalização nos 

postos específicos mais favoráveis (apesar de estatisticamente não significativo, 

numericamente menos remates falhados).  

Os nossos dados contradizem o que Owen et al. (2004) concluíram, ou seja que a 

introdução de mais jogadores num jogo reduzido, levam a um decréscimo do número 

total de acções técnicas realizadas por cada jogador, mas a um aumento do número total 

de acções técnicas no jogo, já que no nosso estudo no 4×4 o número de acções técnicas 

realizadas foi bastante superior ao número de acções técnicas realizadas no 6×6. 

O número de ataques foi por nós analisado e podemos constatar que, para um período 

de 4 minutos, foram realizados, no 4×4 18,25± 1,91ataques, número este que apesar de 

superior aos 17,43±1,27 do 6×6 a diferença não é significativa. Se esta intensidade fosse 

mantida durante o jogo, teríamos entre 261 e 273 ataques (no 6×6 e no 4×4, 

respectivamente) num jogo oficial, em 60 minutos, o que parece não se verificar. Existe 

uma tendência cada vez maior do jogo em ficar mais rápido e em se utilizar cada vez 

mais o contra-ataque como uma opção táctica válida (Skarbalius, 2002), o que nos 

poderá levar a supor que, apesar de ser necessária confirmação científica, o jogo esteja 

cada vez mais a ser jogado em todo o campo e não o seja exclusivamente  nos 11 metros 

em frente a cada uma das balizas. 
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Nos resultados por nós obtidos está bem patente a grande intensidade, quer no 4×4 quer 

no 6×6, pela grande predominância de permanência na Zona4 da FCmax. Mesmo assim, 

a utilização exclusiva da FC como indicador da intensidade de esforço tem as suas 

limitações pois este indicador não consegue traduzir os efeitos causados por exercícios 

de curta duração e de grandes intensidades, daí que se tenham que utilizar outros 

indicadores, como por exemplo a PSE, que quando conjugados podem melhor traduzir a 

intensidade do exercício (Little & Williams, 2007). 

Os valores da PSE para ambas as formas de exercício atestam a grande intensidade que 

as próprias jogadoras sentiam no final de cada período de 4 minutos de trabalho, 

havendo uma interacção moderada entre a forma de exercício e os valores atribuídos 

pelas jogadoras na escala (d=0,60) (Hopkins, 2002; Drinkwater, 2008). Existem estudos 

nos quais os jogadores avaliam subjectivamente o seu esforço, (Rampinini et al., 2006; 

Hill-Haas et al., 2008; Coutts et al., 2009) quer através da escala de 10 valores, quer 

através da escala de 20 valores. No nosso estudo encontrámos diferenças entre os 

valores da PSE atribuídos pelas jogadoras às diferentes formas de exercício (4×4 - 

17,23±0,74; 6×6 16,73±0,96), confirmando que as próprias jogadoras, subjectivamente, 

sentem a maior intensidade de esforço no 4×4 do que no 6×6.  

Parece haver uma tendência para que a PSE seja inferior em jogos reduzidos que 

tenham um número menor de intervenientes. (Rampinini et al., 2006; Hill-Haas et al., 

2008; Coutts et al., 2009). Percentualmente no 4×4 os valores da PSE por nós obtidos 

são de 85,15%, ao passo que outros autores encontraram valores inferiores: 68,00% 

(Rampinini et al., 2006) e 61,00% (Hill-Haas et al., 2008). No 6×6, percentualmente, os 

valores da PSE da nossa amostra são de 83,65%, ao passo que outros autores 

encontraram valores inferiores: 70,00% (Coutts et al., 2009), 59,00% (Rampinini et al., 

2006) e 52,50% (Hill-Haas et al., 2008). Estes valores, quando comparados 
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isoladamente, poderão indiciar a pouca familiarização das jogadoras com a escala, ou 

mesmo uma sobrevalorização subjectiva do esforço a que as mesmas estavam sujeitas. 

Se considerarmos os valores da PSE de uma forma conjugada com a FC (verificada 

através da elevada frequência de presença das jogadoras na Zona4 da FCmax),  com o 

número de acções técnicas realizadas nas duas formas de exercício (4×4 e 6×6),  e com 

o número de ataques, a intensidade de esforço necessária para manter tais níveis de 

desempenho é sentida e avaliada pelas jogadoras através da atribuição de um valor 

elevado na escala de Borg. 

É-nos sugerido que, através do 4×4, conseguimos ter as jogadoras a fazer mais ataques, 

a realizar mais acções técnicas e estar mais tempo na Zona4 de FCmax, quando 

comparadas com o 6×6, estando os valores da PSE a acompanhar tal intensidade de 

esforço. Apesar desta situação o 6×6, pela formalidade do exercício ser semelhante ao 

jogo, fornece também às jogadoras estímulos que as colocam a uma intensidade 

bastante elevada e que também é verificada através da análise dos dados obtidos para as 

diversas variáveis. 

Em suma, a análise dos resultados obtidos confirmou que o número de jogadoras 

influencia não só o número de acções técnicas realizadas, bem como a PSE, não 

influenciando significativamente a frequência de presença das jogadoras nas diversas 

zonas da FCmax nem o número de ataques. Na generalidade foi então possível 

identificar diferentes perfis de resposta das variáveis estudadas face ao jogo reduzido 

4×4 e 6×6. Relativamente à FC foi possível constatar que em ambas as formas de 

exercício (4×4 e 6×6) as jogadoras estavam a maioria do tempo na Zona4 (acima 

90%FCmax) e quase nenhum tempo na Zona1 (abaixo 75 %FCmax). No que diz 

respeito ao número de acções técnicas realizadas foi possível concluir que no 4×4 foram 
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realizadas mais acções técnicas do que no 6×6. Encontramos diferenças nos golos, nos 

passes errados, nos passes certos e nos contra-ataques numericamente favoráveis ao 

4×4, numericamente favoráveis ao 6×6 o número de faltas não tendo porém havido 

diferenças entre os remates falhados e as fintas. No que concerne à PSE a forma do 

exercício tem influência nesta variável, tendendo a ser mais elevada no 4×4. 

O número de ataques não foi influenciado pela forma do exercício. Pelos resultados 

obtidos, parece que o 4×4 e o 6×6 podem ser usados pelos treinadores para trabalhar a 

elevadas intensidades da %FCmax e, dependendo do objectivo do exercício 

(fisiológicos ou táctico-técnicos), o número de jogadoras de cada equipa é uma variável 

facilmente controlável e que permite um melhor direcionamento do trabalho por parte 

do treinador. 
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