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Resumo 

 

DAVID, Gabriela Barreto. Associação entre aptidão física e desempenho técnico 
em atletas profissionais de futsal durante jogos oficiais. 2016. 97f. Dissertação 
(mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas/RS. 
 
Futsal caracteriza-se por um esporte intermitente de alta intensidade que exige dos 
atletas elevados padrões físicos, técnicos e táticos para a execução das ações de 
jogo. Apesar dos aspectos técnicos e físicos serem reconhecidamente importantes 
para o resultado do jogo, poucos estudos investigaram a associação entre estas 
duas características em jogadores de futsal. Assim, o presente estudo teve como 
objetivo investigar a associação entre aptidão física e desempenho técnico de 
atletas profissionais de futsal, além de verificar a associação entre ações técnicas 
com o resultado de partidas durante o campeonato estadual do Rio Grande do Sul 
(RS) no ano de 2015. A amostra foi composta por 16 atletas de futsal que 
disputaram a Série Ouro em 2015. A análise do desempenho técnico foi realizada 
através de scouts individuais de todos os jogos, considerando as variáveis: passes 
(certos e errados, absolutos e percentuais), finalizações, desarmes, interceptações e 
bolas perdidas, divididos em dois momentos no campeonato. A aptidão física foi 
avaliada a partir de testes de agilidade, potência muscular de membros inferiores, 
potência anaeróbia e potência aeróbia nos meses de abril e setembro. Para 
associação entre a aptidão física e o desempenho técnico foi utilizada correlação de 
Pearson e para associação entre o desempenho técnico e o resultado final das 
partidas foi realizada correlação de Spearman, além de ANOVA de um fator para 
comparação das médias de desempenho técnico entre os resultados de vitória, 
empate e derrota. As variáveis foram analisadas pelo software Stata 13.0 e SPSS 
20.0, e foi considerado o índice de significância α = 0,05. Potências aeróbia e 
anaeróbia somente não apresentaram associação significativa com número de 
finalizações, independente do momento e indicaram que melhores resultados nos 
testes se mostraram associados com melhor desempenho técnico. Agilidade 
apresentou associação significativa no segundo momento de avaliação com 
percentual de passe certo (r = -0,637, p = 0,026), indicando que menor tempo no 
teste de agilidade esteve associado com melhor desempenho técnico na variável em 
questão. O resultado final das partidas apresentou correlações negativas e 
significativas com passe errado (rho = -0,72, p < 0,001) e bola perdida (rho = -0,51, p 
= 0,019), indicando que quando mais passes errados e bolas perdidas foram 
realizados, houve o resultado de derrota. Ainda, a ação de passe errado apresentou-
se maior nas derrotas em relação às vitórias (p = 0,001). Pode-se concluir que, após 
um longo período competitivo de nível estadual, as variáveis de aptidão física 
potência aeróbia e potência anaeróbia apresentaram relação com o desempenho 
técnico dos atletas em ambos os momentos da competição, mostrando a influência 
destas capacidades físicas no bom desempenho durante as partidas de futsal. 
Ainda, as ações técnicas de passe errado e bola perdida podem influenciar no 
resultado do jogo. Com base nos resultados encontrados, membros das comissões 
técnicas de equipes de nível estadual podem prescrever treinamentos direcionados 
para capacidades físicas mais associadas ao jogo e para as principais ações 
técnicas relacionadas ao resultado do jogo. 
Palavras-chave: desempenho; futsal; scout; análise de jogo; técnica; aptidão física.  
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Abstract 

 

DAVID, Gabriela Barreto. Association between physical fitness and technical 
performance professional futsal athletes during official matches. 2016. 97p. 
Dissertation (master‟s degree) – Post Graduate Program in Physical Education, 
Federal University of Pelotas, Pelotas/RS. 
 
Futsal is characterized by high intensity intermittent sport that requires the athletes 
high physical, technical and tactical patterns for the implementation of game actions. 
Despite the technical and physical aspects are admittedly important to the outcome 
of the game, few studies have investigated the association between these two 
characteristics in futsal players. Therefore, the purpose of present study was to 
investigate the association between physical fitness and technical performance of 
professional futsal athletes, further verifying the association between technical 
actions with the result of matches during the state championship of Rio Grande do 
Sul (RS) in 2015. Sixteen futsal athletes that competed in the Gold Series in 2015 
were part of the sample. The technical performance analyses were made through 
individual scouts of all games, considering the variables: passes (right and wrong, 
absolute and percentage), kicks, tackles, interceptions and turnover, divided at two 
moments during season. Physical fitness was measured from agility, lower limbs 
muscle power, anaerobic power and aerobic power in the April and September. 
Pearson correlation was used for association between physical fitness and technical 
performance and Spearman correlation was used for association between technical 
performance and final results of matches, beyond ANOVA one-way for comparison of 
technical performance means between win, draw and defeat. The variables were 
analyzed using Stata 13.0 and SPSS 20.0 software, and was considered α = 0.05 
significance level. Aerobic and anaerobic power only not showed significant 
association with kicks number, independent of moment and indicated that best 
results during the tests were associated with best technical performance. Agility 
showed significant association at second moment of evaluation with percentage of 
right pass (r = -0,637, p = 0,026), indicating that less time during agility test was 
associated with best technical performance at this variable. The final results of 
matches showed negatives and significant correlations with wrong pass (rho = -0,72, 
p < 0,001) and lost balls (rho = -0,51, p = 0,019), indicating that when more wrong 
passes and lost balls were performed, there was defeat result. Yet, wrong pass was 
larger during defeat in relation to win (p = 0,001). Concluded that after long state 
level competitive period, the physical fitness variables of aerobic and anaerobic 
power presented relationship with athletes technical performance during two 
moments of championship, showing the influence these physical skills in success 
performance during futsal matches. Yet, the wrong pass and lost balls technical 
actions may influence in match result. Based on the results, members of the 
technical committees of state level teams can prescribe targeted training for physical 
skills more associated with the game and for main technical actions relationships with 
match result. 
Key-words: performance; futsal; scout; game analyses; technical; physical fitness. 
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Apresentação Geral  

  

  

Esta dissertação de mestrado atende ao regimento do Programa de Pós-Graduação 

em Educação Física da Escola Superior de Educação Física da Universidade 

Federal de Pelotas. Em seu volume, como um todo, é composto de quatro partes 

principais:  

  

1. PROJETO DE PESQUISA: “Associação entre condicionamento físico e 

desempenho técnico em atletas profissionais de futsal durante jogos oficiais”, 

qualificado dia 14 de abril de 2015, com alterações e correções acatadas, propostas 

pela banca composta por Profa. Dra. Cristine Lima Alberton e Prof. Dr. Marcelo 

Cozzensa da Silva.  

 

2. RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO: detalhamento das atividades 

desenvolvidas durante a coleta de dados. 

 

3. ARTIGO 1: “Associação entre aptidão física e desempenho técnico em atletas 

profissionais de futsal durante jogos oficiais”, de acordo com as normas da revista 

Journal of Strength and Conditioning Research. 

  

4. ARTIGO 2: “Relação entre ações técnicas de jogo e o resultado de partidas 

oficiais de futsal”, de acordo com as normas da revista Journal of Sports Science. 
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1 Introdução 

 

 

O futebol de salão teve sua origem na América do Sul em meados dos anos 

1930 como uma versão de quadra do futebol. A partir de 1989 a Federação 

Internacional de Futebol Associado (FIFA) tornou-se o órgão responsável pela 

modalidade, que passou a se chamar futsal (CBFS, 2015). O futsal caracteriza-se 

por um esporte intermitente de alta intensidade que exige dos atletas elevados 

padrões físicos, técnicos e táticos para a execução das ações de jogo (BARBERO-

ALVAREZ et al., 2008; DOGRAMACI et al., 2010; MAKAJE et al., 2012). 

Durante uma partida de futsal cerca de 26% do jogo (aproximadamente 30 

minutos) é disputado em alta intensidade (acima de 18 km.h-1) pelos atletas 

(DOGRAMACI; WATSFORD, 2006). Tal fato intensificou a velocidade com que a 

bola se desloca para vencer linhas defensivas e obter êxito sobre o adversário, 

mantendo elevada a intensidade de jogo (CASTAGNA et al., 2009). Barbero-Alvarez 

et al. (2008) observaram que 8,9% da distância total realizada em partidas da Liga 

Espanhola foi em sprints (acima de 25,6  km.h-1), compreendendo 348,9 m e 13,6% 

da distância foi percorrida em corrida de alta intensidade (entre 18,4 e 25,2 km.h-1). 

A quantificação dos esforços e da distância percorrida pelos jogadores pode 

ser essencial para o planejamento das capacidades físicas a serem aprimoradas 

(MAKAJE et al., 2012; BARBERO-ALVAREZ et al., 2008). Tendo em vista esta 

caracterização dos esforços realizados em jogos, observa-se que aspectos 

fisiológicos como capacidade aeróbia e anaeróbia são de extrema importância para 

o desempenho do atleta (CASTAGNA et al., 2009). 

 Quanto aos aspectos técnicos, é fundamental conhecer como eles ocorrem 

nas partidas, pois erros ou acertos podem ser determinantes do resultado do jogo. O 

número de passes certos e dribles realizados são importantes para que resultados 

positivos possam ser alcançados (KUMAHARA et al., 2009). Com o decréscimo do 

desempenho técnico na partida, além do prejuízo para a própria equipe pode-se 

proporcionar melhores chances ao adversário derivados dos erros da equipe. Em 

estudo de David et al. (2014), maior número de gols foi observado quando a equipe 

realizou mais desarmes e quando maior número de passes errados ocorreu, a 

equipe  adversária realizou mais finalizações. 
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 Apesar dos aspectos técnicos e fisiológicos serem reconhecidamente 

importantes para o resultado do jogo, poucos estudos investigaram a associação 

entre estas duas características em jogadores de futsal (NUNES, 2011; VIEIRA et 

al., 2014). Como exemplo, estudo com adolescentes brasileiros praticantes de futsal 

verificou que a capacidade cardiorrespiratória mostrou-se correlacionada com o 

número de envolvimentos com bola, mas a quantidade de participação no jogo não 

está associada com o resultado final da partida (BRAZ; RÉ, 2013). Porém, o número 

de desarmes feitos e sofridos são variáveis importantes para a vitória no alto 

rendimento (MILOSKI et al., 2014). 

  

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 Investigar a associação entre condicionamento físico e desempenho técnico 

de atletas profissionais de futsal durante jogos oficiais. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Verificar aptidão física aeróbia, anaeróbia, potência de membros inferiores e 

agilidade de atletas de futsal no campeonato estadual do RS; 

 Comparar o condicionamento físico dos atletas no início e no fim do 

campeonato; 

 Analisar o desempenho técnico dos atletas ao longo do campeonato; 

 Verificar a associação do desempenho técnico com o resultado final das 

partidas. 

 

1.2 Justificativa 

  

A produção científica relacionada ao futsal está crescendo e as pesquisas têm 

contribuído para embasar métodos de treinamentos que aprimorem o desempenho 

dos atletas e, consequentemente, a probabilidade de vitória da equipe. Neste 

contexto, avaliar os aspectos que podem influenciar o desempenho dos jogadores 
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torna-se fundamental para que os estímulos sejam quantificados da forma correta 

(BORIN et al., 2007). 

 Devido às características do futsal, algumas capacidades físicas devem estar 

bem desenvolvidas nos atletas, pois a velocidade e os espaços reduzidos impostos 

pelo jogo requerem que tais elementos estejam bem treinados para que o 

desempenho atinja níveis máximos e não sofra interferência da fadiga causada no 

decorrer da partida (MEDINA et al., 2002). 

 Além de aspectos físicos, considerar as ações técnicas e analisar o quanto 

elas podem ser determinantes para o melhor desempenho no jogo é essencial no 

que diz respeito à utilização destas ações como indicadores do nível dos atletas e 

como parâmetro para prescrição de treinos (MILOSKI et al., 2014). Com o 

decréscimo dos níveis de condicionamento físico, ações técnicas são afetadas 

(PEREIRA, 2004). Contudo, deve-se ter cautela ao avaliar tais variáveis, pois, além 

disso, outros diversos fatores interferem no desempenho e no resultado final das 

partidas, pois tudo o que ocorre no jogo passa também pelo adversário, dificultando 

o processo de análise e extrapolação dos resultados. 

 Porém, através de aspectos físicos que influenciam o jogo de futsal (já 

estabelecidos na literatura) e controlando fatores que possam interferir nos 

resultados que serão obtidos, possíveis associações entre variáveis do 

condicionamento físico e do desempenho técnico de atletas de futsal serão 

analisadas. 

 Portanto, sendo estes dois aspectos fundamentais no alto nível, torna-se 

importante verificar a relação entre o condicionamento físico e o desempenho 

técnico dos atletas durante partidas de futsal. Tais resultados podem auxiliar na 

preparação do treinamento das equipes, visando melhora no desempenho geral dos 

atletas. 

 

1.3 Hipótese 

 

 Como hipótese para os achados do estudo tem-se que: 

 O nível de condicionamento físico estará associado positivamente com o 

desempenho técnico dos atletas; 

 O condicionamento físico dos atletas será menor ao final do campeonato; 

 O desempenho técnico se manterá ao longo do campeonato; 
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 Melhor desempenho técnico será observado em partidas com vitória ou 

empate. 

 

 

2 Revisão de literatura 

 

 

2.1 Histórico e caracterização do futsal 

  

Assim como outros esportes, a explicação para a origem do futsal tem mais 

de uma versão. Entretanto, sabe-se que sua origem foi na América do Sul, por volta 

da década de 1930 como prática do futebol em quadra, tendo o nome de futebol de 

salão (CBFS, 2015). 

 Ao final da década de 1980, o esporte passou a ser regido pela FIFA sendo 

chamado futsal (CBFS, 2015). Desde então a FIFA organiza a cada quatro anos a 

Copa do Mundo de Futsal (CBFS, 2015). 

 Quanto ao número de atletas em quadra, cada equipe deve ser composta por 

cinco jogadores, sendo que um destes deve ser o goleiro. A partida somente inicia 

quando as equipes tiverem, no mínimo, três jogadores em quadra e cada entidade 

pode ter sete substitutos na reserva (CBFS, 2013). O número de substituições é 

ilimitado, o que permite às equipes mudanças na tática utilizada, mas principalmente 

é fundamental para manter o nível do jogo elevado, pois quando o rendimento do 

atleta sofre declínio ele pode ser substituído, tendo recuperação parcial do 

condicionamento físico. 

 A disputa de jogo ocorre em quadra com medidas de 25 a 42 metros de 

comprimento e 16 a 25 metros de largura (Figura 1), e em dois tempos de 20 

minutos cronometrados (o tempo para quando a bola não está em jogo) com 10 

minutos de intervalo entre eles – para as categorias adulto, sub-20 e sub-17 (CBFS, 

2013). 
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Figura 1. A quadra de futsal 

 

 O futsal é um esporte em que os esforços são de caráter intermitente e de 

alta intensidade, devido ao número ilimitado de substituições permitido nas partidas 

(BARBERO-ALVAREZ et al., 2008; DOGRAMACI et al., 2010). 

 

2.2 Estado da arte 

 

 Foi realizada revisão da literatura nas bases de dados LILACS e PubMed, 

utilizando como descritor “futsal”. Ainda, foram utilizados artigos encontrados em 

revista específica da modalidade – Revista Brasileira de Futsal e Futebol. Outros 

estudos foram buscados manualmente através do título ou dos autores. 

 Foi evidenciado pelas buscas que, mesmo sendo praticado nas últimas 

décadas e com cada vez mais adeptos à modalidade, são poucos os estudos 

científicos encontrados com equipes de alto nível (GOMES et al., 2011). 

 A maioria dos estudos sobre a modalidade têm caracterizado as partidas 

quanto à incidência e o tempo em que ocorrem os gols (MASSARDI et al., 2009; 

LEÃO, 2010; FLORES; RECH, 2012), aos locais de origem dos gols (IROKAWA et 

al., 2010; NAKAYAMA, 2011), às ações táticas que originam os gols (LAUDARI, 

2011; ALVES; BUENO, 2012) e à influência do uso do goleiro linha (GANEF et al. 

2009; AIRES, 2011; RIBEIRO, 2011). 
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 Questões sobre riscos de lesões (JUNGE; DVORAK, 2010) e prevalência e 

incidência de lesões (GAYARDO et al., 2012; ANGOORANI et al., 2014; HAMID et 

al., 2014) causadas pelo futsal também são estudados. Ainda, estudos relacionados 

à visão do treinador sobre diversos aspectos (RESENDE et al., 2013; SERRANO et 

al., 2013; JUNIOR, 2014) têm sido analisados. 

 Estudos que caracterizam os esforços e deslocamentos em partidas de futsal, 

que apresentam aspectos táticos, técnicos e associando variáveis também são 

encontrados e serão explicitados nos próximos tópicos desta revisão. 

 

2.3 Indicadores de desempenho 

 

2.3.1 Aspectos fisiológicos 

 

 Conhecer as demandas fisiológicas é de extrema importância para o 

planejamento de treinos específicos para a modalidade. Sendo assim, 

pesquisadores têm investigado as respostas de marcadores fisiológicos em jogos 

simulados de futsal. Castagna et al. (2009) analisaram o comportamento da 

frequência cardíaca (FC) e do consumo de oxigênio (VO2) em jogos altamente 

competitivos (4x 10min com 5min de recuperação) e encontraram como resultados 

média de 76% do VO2max e 90% da FC máxima durante os jogos, sendo que os 

atletas passaram 46% do tempo com intensidade acima de 80% do VO2max e 52% 

acima de 90% da FC máxima. 

 Makaje et al. (2012) compararam as respostas fisiológicas entre atletas de 

elite e amadores em jogos simulados e obtiveram como resultados durante as 

disputas média de 89,8% da FC máxima, 77,9% do VO2max e 5,5mmol.l-1 nos 

jogadores de elite e 86,2%, 73,1% e 5,1mmol.l-1 em amadores. Ainda, 81,4% do 

tempo de jogo para elite e 73,5% para amadores foram disputados em alta 

intensidade (acima de 85% da FC máxima). 

 Monitorando a FC de dez atletas durante quatro jogos da Liga de Futsal 

Profissional da Espanha, Barbero-Alvarez et al. (2008) observaram que durante 83% 

do tempo de jogo os atletas mantiveram acima de 85% da FC máxima e que a 

média da FC foi significativamente maior (p<0,01) na segunda metade da partida em 

relação a primeira. 
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2.3.2 Desempenho físico e caracterização dos deslocamentos 

 

 O desempenho físico durante as partidas vem sendo estudado para que os 

esforços realizados sejam caracterizados de acordo com a velocidade e intensidade 

em que ocorrem, com a distância total e de cada esforço e a frequência que 

acontecem. 

 Neste sentido, Dogramaci e Watsford (2006) analisaram oito atletas que 

disputavam a Liga Australiana de futsal e encontraram que a cada 3,28 segundos 

ocorrem mudanças na atividade executada e que 1100 metros foram feitos em alta 

intensidade, sendo destes 1008 metros de lado ou de costas equivalentes a quase 

30% das atividades motoras. 

 Para caracterizar os deslocamentos e analisar a FC, Barbero-Alvarez et al. 

(2008) acompanharam dez profissionais durante 4 jogos da Liga Espanhola e 

observaram que 8,9% da distância total realizada nas partidas foi em sprints, 

compreendendo 348,9 m. Corroborando com tais achados, porém em jogos 

simulados, Castagna et al. (2009) encontraram aproximadamente 10% da distância 

percorrida foi realizada em sprints, sendo cada esforço em média de 10,5 m e com 

duração média de 1,95 s. 

 Dogramaci et al. (2010) compararam 18 atletas da elite e sub elite do futsal 

australiano quanto aos esforços realizados. Tais achados mostram que atletas de 

elite percorrem maior distância total na partida do que os de sub elite, sendo 1016 m 

de lado ou de costas na elite, significativamente maior do que sub elite (527 m de 

lado ou de costas). Atletas de elite percorrem em média 106 m em forma de sprints 

com duração média de 1,9 s. 

 Ainda comparando dois níveis de jogadores, porém em jogos simulados, 

Makaje et al. (2012) analisaram 15 atletas profissionais e 15 amadores para 

caracterizar os deslocamentos. Os resultados encontrados apresentarem que atletas 

amadores percorrerem maior distância em caminhadas leve e moderada do que 

atletas de elite, e que profissionais realizam 422 m em sprints, sendo maior 

significativamente do que amadores (308 metros). 

 Buscando maior número de sujeitos avaliados, Bueno et al. (2014) analisaram 

cinco jogos da Liga Brasileira, atingindo 93 atletas. Em concordância com os 

achados anteriores, os resultados apresentam que 10,1% da distância no primeiro 

tempo de jogo ocorre em sprints e 9,9% no segundo tempo. Os atletas atingiram 
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distância de 136,6 m por minuto na primeira metade da partida, tendo decréscimo 

significativo na outra metade (129,2 m por minuto). 

 

2.3.3 Potência aeróbia 

 

 A capacidade cardiorrespiratória é fundamental na preparação física de 

atletas de futsal e o desenvolvimento desta capacidade é um dos determinantes do 

desempenho dos atletas no jogo (LIMA et al., 2005). Tal variável é determinada 

através do consumo máximo de oxigênio (VO2max), que pode ser mensurado de 

diversas formas. Nos estudos encontrados relacionando o VO2max com futsal e 

atletas profissionais as medidas foram realizadas em testes incrementais de esteira 

ou em testes de campo (Yo yo intermittent recovery test e Futsal intermittent 

endurance test). 

 Quando avaliada a capacidade cardiorrespiratória por testes incrementais de 

esteira, valores verificados para jogadores profissionais de futsal estão entre 59,6 

ml.kg-1.min-1 (MILANEZ et al., 2011) e 62,8 ml.kg-1.min-1 (LIMA et al., 2005). Já em 

testes de campo, o mais utilizado é o Yo yo intermittent recovery test level I, que 

consiste em repetidas corridas de 40m com mudança de direção e 10s de 

recuperação entre eles. Os parâmetros estabelecidos por este teste são 

mensurados em distância, variando de 1226m (BOULLOSA et al., 2013) a 1420m 

(FREITAS et al., 2014) em jogadores profissionais. 

  

2.3.4 Potência anaeróbia 

 

 Durante a maioria dos esportes coletivos os esforços realizados nos jogos são 

de caráter intermitente e alta intensidade, ou seja, alto número de sprints em alta 

intensidade alternado por período de recuperação em baixa intensidade, portanto, 

torna-se importante avaliar e quantificar a capacidade dos atletas de realizar sprints 

repetidos, caracterizando sua potência anaeróbia. 

 Mesmo sendo uma variável de grande importância para o condicionamento 

físico de atletas da modalidade, poucos estudos utilizam testes que avaliem a 

potência anaeróbia dos jogadores. 

 Nunes (2011) avaliou a potência anaeróbia através do teste de capacidade de 

sprint repetido (CSR) – que consiste em 10 sprints máximos de 30 m com 10 s de 
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intervalo entre ele – de 11 jogadores profissionais e encontrou como tempo médio 

dos sprints 4,3 s e tempo total de sprints 48,6 s. 

 Gomes et al. (2011) utilizaram o teste de Running Anaerobic Sprint Test 

(RAST) – 6 tiros de 35 m com 10 s de recuperação – para avaliar a potência 

anaeróbia de 92 atletas profissionais por grupos de esquemas de gênero, sem 

encontrarem diferença entre os grupos, mas encontrando declínio na potência do 

primeiro para o último tiro. 

 

2.3.5 Agilidade 

 

 Sendo a agilidade definida como a capacidade de mudança rápida de direção, 

ela é de extrema importância para o futsal em ações técnicas como dribles e fintas e 

em ações táticas como na marcação (BENVENUTI et al., 2010). 

 Neste sentido, alguns estudos buscaram avaliar, caracterizar e associar com 

outros fatores a agilidade de atletas de futsal. Avelar et al. (2008) identificaram o 

perfil antropométrico e o desempenho motor das equipes masculinas finalistas do 

campeonato paranaense, comparando entre posições de jogo, através do teste de 

agilidade shuttle run e obtiveram como resultado valor médio de 9,5 s no teste, sem 

diferença significativa entre goleiros, alas, fixos e pivôs. 

 Bonfante et al. (2012) também buscaram identificar o perfil da aptidão física 

de atletas de alto rendimento em diferentes posições de jogo, porém, no futsal 

feminino e seus resultados encontrados no teste de agilidade quadrado foram de 

que pivôs e alas tem melhores médias (4,7 s) com diferença significativa em relação 

às goleiras (média de 5,16 s). 

 Picanço et al. (2012) avaliou a agilidade de adolescentes praticantes de futsal 

através de dois testes – shuttle run e illinois, e comparou em três categorias, sendo 

os jogadores sub-15 e sub-17 tendo menores tempos em relação aos sub-13 em 

ambos os testes. Ainda, os autores correlacionaram os resultados de agilidade com 

a força muscular e observaram que somente o teste de illinois apresentou forte 

correlação com salto horizontal e salto triplo. 
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2.3.6 Potência muscular de membros inferiores 

 

A potência vertical em esportes com característica intermitente, mesmo sendo 

pouco utilizada de modo direto em partidas de futsal (diferente do futebol ou voleibol, 

os atletas não necessitam saltar com frequência para cabecear ou bloquear a bola) 

ela tem fundamental importância no desempenho físico dos atletas. López-Segovia 

et al. (2011) observaram que a altura do salto vertical está inversamente 

correlacionada com a velocidade de execução em sprints de 20 e 30 m. 

 Gomes et al. (2011) mensuraram a potência muscular de 92 atletas de alto 

nível para avaliar possíveis diferenças quanto à tipologia dos esquemas de gênero e 

obtiveram como média no salto contramovimento 39,03 cm e no salto squat jump 

36,92 cm e não encontraram diferença entre os grupos. 

 Freitas et al. (2014) avaliaram a potência vertical durante quatro dias 

consecutivos de jogos com o objetivo de analisar o efeito dos jogos no desempenho 

dos testes de salto vertical de atletas profissionais e observaram uma provável 

diminuição no salto contramovimento no segundo, terceiro e quarto dia em relação 

ao primeiro. Buscando correlacionar a potência muscular com a incidência de gols 

de uma equipe durante a Liga Nacional, Rodrigues e Navarro (2009) não 

encontraram correlação entre as variáveis. 

 

2.3.7 Aspectos técnicos 

 

 A técnica é a maneira mais efetiva e econômica de se realizar algum gesto 

motor para obter melhor resultado, e cada esporte tem suas técnicas específicas. 

Deste modo, torna-se importante avaliar as ações técnicas desempenhadas no jogo 

para que nos treinamentos sejam aprimoradas, tendo em vista que o 

aperfeiçoamento pode aumentar a probabilidade de vitória da equipe. 

 Filho e Alves (2006) analisaram o desempenho técnico-tático durante dez 

jogos de uma equipe de futebol para estabelecer parâmetros de bom ou ruim, por 

meio de scout dos jogos, separados em vitórias, empates e derrotas durante o 

Campeonato Paranaense. Os autores não encontraram diferenças nas variáveis de 

scout nos jogos vencidos, empatados ou perdidos. 

 Seguindo a linha do estudo feito no futebol, Kumahara et al. (2009) buscaram 

caracterizar e descrever as ações de jogo em diferentes campeonatos de futsal 
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profissional. Foram avaliados passe, drible, desarme, finalizações certas e erradas e 

condução. Os autores observaram elevado número de passes certos, contemplando 

mais de 80% do total de passes em todas as equipes e bom desempenho de dribles. 

O número de finalizações erradas apresentou altos valores e, segundo os autores, 

mostrou-se determinante aos resultados das partidas. 

 Quanto à experiência dos jogadores, Saad et al. (2013) compararam o nível 

de desempenho técnico-tático através do instrumento IAD-Futsal no início e ao final 

de competição em praticantes não experientes e experientes, sendo estes últimos 

com desempenho favorecido em ambas fases dos testes. 

 Dentre outros objetivos, David et al. (2014) buscaram correlacionar variáveis 

técnicas de equipe de futsal feminino e suas adversárias. Os resultados mostraram 

maior número de finalizações no segundo tempo, quanto mais passes errados maior 

número de finalizações do adversário e que quanto mais desarmes as equipes 

realizaram maior número de gols aconteceram. 

 

2.3.8 Desempenho técnico associado a outras variáveis 

 

 As ações técnicas têm papel fundamental para o desenvolvimento do jogo, 

independente da modalidade. Porém, elas podem ser afetadas por diversos fatores, 

tais como condicionamento físico e aspectos psicológicos (NUNES, 2011), podendo 

refletir no resultado final das partidas. Portanto, torna-se importante buscar a 

associação de algumas variáveis com aspectos técnicos que podem influenciar a 

organização e planejamento objetivando otimizar os resultados. 

 Neste sentido, Braz e Ré (2013) buscaram relacionar a aptidão física, 

envolvimento com bola e desempenho técnico de adolescentes no futsal. Como 

resultados encontraram correlação positiva significativa da capacidade 

cardiorrespiratória e envolvimento com bola, mas a quantidade de envolvimentos 

não está relacionada com o resultado final da partida. 

 Miloski et al. (2014) verificaram quais ações técnico-táticas podem discriminar 

o resultado final, tendo como resultados que tanto o número de desarmes realizados 

quanto os sofridos são fatores importantes para a vitória no futsal de alto 

rendimento. 

 Relações entre aspectos técnicos, número de sprints e força são importantes 

e devem ser considerados no programa de treinos para atingir o melhor 
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desempenho durante o jogo (NUNES, 2011). Neste contexto, Nunes (2011) analisou 

11 atletas durante dez jogos da Liga Nacional de Futsal no ano de 2010 quanto a 

indicadores físicos e fisiológicos associados aos índices técnicos e tempo de jogo, 

encontrando correlações negativas entre FC máxima e número de desarmes e entre 

FC máxima e número de passes errados, demonstrando que os níveis de fadiga 

diminuem o desempenho técnico dos atletas. 

 Quando associados desempenho físico e variáveis de scout em jogos de 

futsal simulados, Vieira et al. (2014) analisaram dez jogadores profissionais em três 

jogos e não encontraram associações na maioria das variáveis, observando 

correlações fortes e positivas somente entre número de duelos e distância total 

percorrida e número de duelos e número de sprints. Possivelmente, devido ao 

pequeno número de participantes e de jogos observados, mais associações não 

foram encontradas. Ainda, o fato de o estudo ter analisado as variáveis em jogos 

simulados, diferentes resultados podem ser encontrados em jogos oficiais. 

 Em um período de sete dias com três jogos, o desempenho das ações 

técnicas não foram afetadas pelo desempenho físico de jogadores de futebol, 

mesmo com diminuição na velocidade de corrida do início para o final dos jogos 

(CARLING; DUPONT, 2011). Porém, a frequência de passes, posse de bola e 

número de duelos apresentaram decréscimo significativo dos 5 minutos iniciais para 

os 5 minutos finais de jogo neste mesmo estudo. Variáveis de scout podem não 

terem sido afetadas pelo desempenho físico devido ao fato de que, em esportes de 

confronto, os resultados passam também pelo desempenho do adversário (que pode 

ser uma equipe de maior ou menor nível competitivo). 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Delineamento 

 

 O presente estudo se caracteriza por analítico longitudinal e será realizado no 

estado do Rio Grande do Sul (RS). 
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3.2 População e amostra 

 

 A população de referência desta pesquisa será composta por atletas de futsal 

masculino que participem de competições no âmbito estadual e nacional. 

 A amostra será composta por aproximadamente 30 atletas de futsal atuantes 

em duas equipes que irão disputar a Série Ouro do campeonato estadual masculino 

em 2015. A competição ocorrerá no período de abril a dezembro. As equipes serão 

selecionadas por conveniência, sendo uma equipe que disputará somente 

competições a nível estadual e uma equipe que também participará da Liga Nacional 

de Futsal Masculino no mesmo ano. 

 Para fazer parte da amostra, os sujeitos deverão  serem membros das 

equipes profissionais e não apresentarem histórico de lesão articular ou muscular 

que tenha impedido o atleta de treinar normalmente nas últimas duas semanas 

antecedentes aos testes. Goleiros não farão parte da amostra, pois os mesmos 

apresentam características específicas da sua posição e apresentam aptidões 

específicas para tal (MAKAJE et al., 2012). Medidas de massa corporal e estatura 

serão coletadas para caracterização da amostra. 

 

3.3 Definição das variáveis 

  

Tem-se como variável dependente o desempenho técnico, analisado a partir 

da contabilização das ações de jogo e como variável independente o 

condicionamento físico determinado pela aplicação de testes de avaliação do 

condicionamento aeróbio, anaeróbio, potência e agilidade. 

 Serão considerados como fatores de confusão o desempenho técnico das 

equipes adversárias, o tempo de experiência dos atletas, o histórico das equipes e o 

histórico dos adversários, a massa corporal dos atletas. 

 

3.4 Procedimentos 

 

3.4.1 Desempenho técnico 

 

 Para a análise do desempenho técnico será feito scout individual dos jogos da 

Série Ouro de 2015, analisando o número de passes (certos e errados), o número 
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de finalizações (certas e erradas), desarmes e interceptações. Serão analisados 

todos os jogos disputados pelas equipes, até que o campeonato termine ou que a 

equipe seja eliminada. Os scouts serão feitos a partir da filmagem das partidas, para 

que possam ser observados e anotados da maneira adequada. Dois analisadores 

farão as observações separadamente, para que possam ser comparados quanto aos 

números obtidos. Caso os resultados sejam muito discrepantes, um terceiro 

analisador será utilizado e serão consideradas as medidas iguais (diferença de 5% 

será tolerada). 

 A tabela 1 apresenta a definição de cada ação técnica que será analisada 

durante os jogos para composição dos scouts. 

 

Tabela 1. Caracterização das ações técnicas analisadas nos scouts. 

Ação Característica 

Passe certo Quando o jogador faz o passe e a bola chega ao seu companheiro de 
equipe; 

Passe errado Quando o jogador faz o passe e a bola não chega ao seu companheiro de 
equipe; 

Finalização resultante 
em gol 

Quando o jogador chutar a bola em direção à meta e ela resultar em gol; 

Finalização errada Quando o jogador chutar a bola em direção à meta, mas sem cruzá-la por 
interceptação do goleiro adversário, acertar o travessão ou ir para fora; 

Desarme Quando a bola for tirada da equipe que está com a posse da mesma por 
ação adversária; 

Interceptação Quando o jogador antecipa o adversário interrompendo a trajetória da bola 
em um passe ou chute. 

  
 
3.4.2 Condicionamento físico 

 

 O condicionamento físico será avaliado a partir de testes de agilidade, força 

explosiva de membros inferiores, potência anaeróbia e potência aeróbia que serão 

realizados no primeiro mês da competição e, posteriormente, na metade do 

campeonato. Os testes utilizados são testes rotineiramente realizados em estudos e 

durante a preparação física de equipes de futsal para direcionar os treinamentos, 

pois avaliam aptidões necessárias aos atletas. Nenhum dos testes é invasivo e o 

atleta terá o direito de não realizar algum teste, caso deseje. Todos os testes serão 

realizados com tênis que os atletas utilizam durante os jogos e em quadra de futsal. 

 Os atletas serão dispostos em determinada ordem e deverão realizar todos os 

testes seguindo a mesma ordem. Todos começarão pelo mesmo teste e somente 

após todos terminarem o primeiro teste o grupo começará o teste seguinte. 
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 Os testes serão realizados em ordem pré-determinada, visando que uma 

avaliação minimize ao máximo  a interferência sobre o desempenho na avaliação 

seguinte, tendo em vista que todas serão realizadas no mesmo dia. O primeiro teste 

será o de potência de membros inferiores e após o último atleta realizá-lo serão 

contabilizados cinco minutos de intervalo (no mínimo) para o próximo teste, que será 

teste de agilidade. Entre o segundo e o terceiro teste – que será o teste de potência 

anaeróbia – também haverá no mínimo cinco minutos de recuperação passiva. Ao 

final da terceira avaliação o intervalo mínimo será de 20 minutos, para que 

posteriormente, o teste de potência aeróbia seja iniciado. As três primeiras 

avaliações serão realizadas individualmente e a última será com cinco atletas de 

cada vez. 

 

Aquecimento 

 Antes do início dos testes, será realizado aquecimento de aproximadamente 

dez minutos com os atletas, que será composto por: corrida em baixa e moderada 

intensidade, alongamento dinâmico dos membros inferiores, corridas com troca de 

sentido e direção, familiarização com a plataforma de contato para a execução do 

teste de salto vertical e com o teste de agilidade. 

 

Teste de potência de membros inferiores 

 Para tal medida será realizado o teste de salto vertical com contramovimento, 

no qual o indivíduo deverá se posicionar em pé sobre a plataforma de contato (que é 

conectada a um dispositivo com software para controle e armazenamento dos 

dados) e, a partir desta posição inicial, deve flexionar quadris e joelhos para realizar 

o salto com as mãos na cintura durante todo o movimento. Cada atleta terá três 

tentativas com intervalo de 30 segundos entre elas e será considerada a de melhor 

resultado (RODRIGUES; NAVARRO, 2009). 

 

Teste de agilidade 

 Bem como em estudos de Neto et al. (2010) e Bonfante et al. (2012), será 

utilizado o teste do Quadrado, que consiste em um quadrado com medidas de 

quatro metros, que serão demarcadas através de cones. Ao sinal do apito, o atleta 

se deslocará em diagonal, logo após em linha reta até o próximo cone, novamente 

em diagonal e volta para o ponto de partida. O avaliado deverá se deslocar na maior 
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velocidade possível durante todo o percurso e deverá tocar em cada cone antes de 

trocar de direção. Cada atleta fará duas tentativas com um minuto de intervalo entre 

elas e será considerada a de menor tempo. 

 

Teste de potência anaeróbia 

 Será utilizado Repeated Shuttle Sprint Ability (RSSA), que consiste na 

execução de seis sprints de 40 metros (ida até a linha que demarca 20 metros, toca 

com o pé e volta para o ponto de partida), com intervalo de 20 segundos entre eles 

(IMPELLIZZERI et al., 2008). O resultado final será a média do tempo dos seis 

sprints e o menor tempo. O presente teste foi escolhido por apresentar 

características semelhantes às utilizadas em situações real de jogo (sprints com 

mudança de direção e com intervalos de tempo). 

 

Teste de potência aeróbia 

 Será realizado Yo-yo intermittent recovery test level I. A partir da maior 

velocidade e distância percorrida atingidas durante o teste, será determinada a 

potência aeróbia de cada atleta. O avaliado deverá correr 40 m, sendo 20 m de ida e 

20 m de volta, com velocidade controlada por aparelho sonoro e com 10 s de pausa 

entre cada corrida. O teste é encerrado quando o indivíduo atrasar a chegada aos 

pontos de 20 m em relação à velocidade e seu resultado será a distância final 

percorrida (KRUSTRUP et al., 2003). 

 

3.4.3 Fatores de confusão 

 

Desempenho técnico adversários 

 Em cada partida será feito o scout técnico do time adversário, analisando as 

mesmas ações técnicas do scout das equipes estudadas. 

 

Experiência dos atletas 

 Para avaliar a experiência dos atletas será aplicado questionário para cada 

sujeito do estudo. O questionário será composto de questões relacionadas ao tempo 

de prática do atleta na modalidade e de sua profissionalização. 
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Histórico das equipes 

 Serão estabelecidos pontos para cada equipe de acordo com seu histórico (0 

a 50). Serão considerados os anos de existência das entidades, quantos anos 

disputam a principal divisão do campeonato estadual, se disputam algum 

campeonato nacional, quantidade de títulos estaduais, quantidade de títulos 

nacionais e quantidade de títulos internacionais. 

 

3.5 Análise de dados 

  

As variáveis serão analisadas através de software Stata 13.0. Primeiramente, 

serão aplicados testes de Shapiro Wilk para verificar a normalidade dos dados e 

Bartlet para homogeneidade das variáveis. Após, será realizada regressão de 

Poisson para verificar se há associação, controlada para os fatores de confusão. 

 Análises brutas e ajustadas serão realizadas entre cada variável do 

condicionamento físico com as variáveis do desempenho técnico. As análises 

ajustadas serão realizadas no modo stepwize backward, permanecendo no modelo 

as variáveis que apresentarem p < 0,10. Para as variáveis de passe e finalização 

serão feitas análises absolutas e relativas. 

 A tabela 2 apresenta as variáveis a serem analisadas e definição e 

operacionalização de cada uma delas. 

 

Tabela 2. Definição operacional das variáveis. 

Variáveis Definição Operacionalização 

Independentes 
  

Agilidade Numérica contínua Segundos 

Potência aeróbia Numérica contínua Metros 

Potência anaeróbia Numérica contínua Segundos 

Potência de membros inferiores Numérica contínua Centímetros 

Dependentes 
  

Desempenho técnico Numérica discreta 
Análise de passes certos e errados, 

finalizações certas e erradas, 
desarmes e interceptações 

Fatores de confusão 
  

Desempenho técnico adversário Numérica discreta 
Análise de passes certos e errados, 

finalizações certas e erradas, 
desarmes e interceptações 

Experiência atletas Numérica discreta Anos completos 

Histórico equipes Numérica discreta Pontuação de 0 a 50 
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3.6  Aspectos éticos 

 

 O projeto de pesquisa será enviado para análise do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de 

Pelotas (ESEF/UFPel), seguindo as normas de ética em investigação de seres 

humanos segundo a resolução CNS 196/96. Os sujeitos da pesquisa deverão 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, somente após, 

serão submetidos aos testes físicos. 

 

3.7 Cronograma 

  

A tabela 3 consiste no cronograma de atividades que deverão ser desenvolvidas 

ao longo da dissertação. 

 

Tabela 3. Cronograma das atividades a serem desenvolvidas na pesquisa. 

  
Revisão 

de 
literatura 

Desenvolvimento 
do projeto 

Envio ao 
Comitê de 

ética 

Qualificação 
do projeto 

Coleta 
de 

dados 

Análise dos 
dados 

Elaboração 
do artigo 

Defesa da 
dissertação 

set/14 x 
       

out/14 x 
       

nov/14 x 
       

dez/14 x x 
      

jan/15 x x 
      

fev/15 x x 
      

mar/15 x 
 

x 
     

abr/15 x 
  

x x 
   

mai/15 x 
   

x 
   

jun/15 x 
   

x 
   

jul/15 x 
   

x 
   

ago/15 x 
   

x 
   

set/15 x 
   

x 
   

out/15 x 
   

x 
   

nov/15 x 
   

x 
   

dez/15 x 
   

x 
   

jan/16 
     

x 
  

fev/16 
     

x 
  

mar/16 
     

x 
  

abr/16 

      

x 
 

mai/16 

      

x 
 

jun/16 

      

x 
 

jul/16 

      
 

x 
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3.8 Orçamento 

 

 A tabela 4 apresenta as despesas do avaliador e um acompanhante para a 

realização da coleta de dados durante o projeto. 

 

Tabela 4. Custos e despesas para realização do projeto de pesquisa. 

Despesas Quantidade Valor (R$) 

Viagem para cidade de Teutônia e Lajeado (RS) 2 264,75 

Hospedagem 2 125,00 

Alimentação 2 500,00 

Total 
 

889,75 
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1 Introdução 

 

Este relatório apresenta em detalhes como se deu o desenvolvimento da 

pesquisa realizada para a elaboração da Dissertação de Mestrado junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal de 

Pelotas. 

Este espaço foi destinado para descrever aspectos do trabalho de campo e 

apresentar mudanças que foram necessárias a serem realizadas em relação ao 

projeto de pesquisa original do estudo. 

 

2 Seleção da amostra 

 

A seleção da amostra se deu por conveniência. A população-alvo deste 

estudo foram jogadores profissionais de futsal do estado do Rio Grande do Sul. Foi 

realizado levantamento de todas as equipes que iriam disputar o campeonato 

estadual da Série Ouro do Rio Grande do Sul no ano de 2015 para obter 

informações sobre cada cidade que as equipes mandariam seus jogos. Após, foram 

selecionadas as equipes mais próximas à Pelotas, para facilitar o deslocamento dos 

pesquisadores para a coleta de dados. Inicialmente, foram contatadas quatro 

equipes das regiões metropolitanas e da serra gaúcha, duas equipes que 

disputariam somente o campeonato estadual e duas equipes que além do estadual, 

disputariam a Liga Nacional de Futsal. Porém, devido à perdas e recusas das 

equipes, fez parte da amostra a equipe da Associação Teutônia Futsal/ Teutônia-RS. 

 

3 Estudo piloto 

 

Foi conduzido um estudo piloto no ginásio da Escola Superior de Educação 

Física da Universidade Federal de Pelotas para as coletas de variáveis de aptidão 

física, objetivando verificar se a ordem e os intervalos entre testes estavam 

adequados. Os quatro testes de aptidão física (salto vertical, teste do quadrado, 

Repeated Sprint Shuttle Ability e Yo yo recovery intermittent test level I) foram 

realizados por 10 homens jovens treinados, que praticavam futsal como lazer pelo 

menos uma vez por semana. 
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Após a realização dos testes, foi observado que o protocolo de testes estava 

de acordo com os objetivos. Os intervalos estipulados entre os testes foram 

suficientes para que os sujeitos estivessem recuperados para o teste seguinte, o que 

foi relatado também pelos avaliados. Verificou-se que o intervalo de 20 minutos 

entre os dois últimos testes na prática foi maior, pois o primeiro sujeito, após 

terminar o terceiro teste até o momento de iniciar o quarto teste ficou 

aproximadamente 30 minutos em repouso.  

 

4 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada no período de abril a novembro de 2015, após 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Superior de Educação Física 

da Universidade Federal de Pelotas. 

As coletas das ações técnicas foram feitas através de filmagem das partidas, 

as quais foram disponibilizadas pela equipe participante deste estudo. Os analistas 

dos jogos foram estudantes do curso de Educação Física com experiência prévia 

com a modalidade. Eles foram treinados, de modo que foram realizadas análises de 

jogos em grupo, visando a padronização das análises. Após, individualmente, os 

analistas realizaram scout do mesmo jogo, a fim de comparar os resultados para 

comprovação de que todas as análises foram realmente padronizadas. Inicialmente, 

os scouts seriam realizados em pares e de modo cegado, ou seja, os analistas dos 

jogos não seriam os mesmos que realizaram os testes físicos. Porém, ao final do 

estudo os scouts foram feitas comparações entre os pares de avaliadores e 

observou-se que havia discrepância entre os resultados das análises e, portanto, 

considerou-se apenas a avaliação de um analista, que realizou a análise de todos os 

jogos utilizados no estudo.  

Após contato prévio e agendamento da melhor data com os responsáveis 

pela equipe, as coletas das variáveis de aptidão física foram realizadas viagens até 

o local em que a equipe desempenhava seus treinamentos, nos meses de abril e 

setembro de 2015. 
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5 Análise dos dados 

 

Foram realizadas alterações nas análises dos dados que haviam sido 

planejadas. Anteriormente, seriam realizadas regressões lineares múltiplas, 

verificando a influência dos níveis de aptidão física sobre o desempenho técnico. 

Porém, devido ao pequeno número de sujeitos no qual foi realizado o estudo, tais 

análises não foram possíveis de ser realizadas devido ao baixo poder estatístico. 

Assim, somente foram analisadas correlações simples entre as variáveis. 

 

6 Perdas e recusas 

 

 Houve recusa de cinco equipes e perda de outras duas equipes. Durante o 

primeiro mês do campeonato (abril) foram contatas diversas equipes para fazer 

parte da amostra. Porém, três equipes não retornaram o contato feito, duas equipes 

não permitiram que avaliações fossem realizadas, alegando que poderiam interferir 

no planejamento do treinamento. Apenas três equipes aceitaram participar do 

estudo. Porém, em duas destas equipes foram realizadas uma avaliação da aptidão 

física em cada, mas não foi possível a realização da segunda avaliação devido à 

falta de permissão das equipes. Uma das perdas ocorreu devido à falta de local para 

a própria equipe realizar seus treinamentos no período que a avaliação deveria 

ocorrer e, a outra perda ocorreu porque a coordenação da equipe optou por não 

permitir a segunda avaliação alegando que haveria desgaste dos atletas. Assim, o 

presente estudo teve como amostra atletas apenas de uma equipe que disputou o 

campeonato da Série Ouro no ano de 2015. 
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Artigo 1 

O artigo será submetido para a revista Journal of Strength and Conditioning 

Research e já se encontra nas normas da mesma (anexo 1). 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE APTIDÃO FÍSICA E DESEMPENHO TÉCNICO EM 

ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTSAL DURANTE JOGOS OFICIAIS 

  

RESUMO 

DAVID, Gabriela Barreto; REICHERT, Felipe Fossati. Associação entre aptidão física e 

desempenho técnico em atletas profissionais de futsal durante jogos oficiais – O objetivo do 

presente estudo foi investigar a associação entre aptidão física e desempenho técnico de 

atletas profissionais de futsal durante o campeonato estadual do Rio Grande do Sul no ano de 

2015. Doze atletas de futsal (25,5 ± 4,6 anos, 73,7 ± 8,8 kg, 176,7 ± 6,9 cm) atuantes em uma 

equipe que disputou a Série Ouro em 2015 participaram do estudo. A análise do desempenho 

técnico foi realizada através de scouts individuais de 21 jogos, considerando as variáveis: 

passes (certos e errados, absolutos e percentuais), finalizações, desarmes e interceptações. A 

aptidão física foi avaliada a partir de testes de agilidade, potência muscular de membros 

inferiores, potência anaeróbia e potência aeróbia. Para associação entre a aptidão física e o 

desempenho técnico nos dois momentos avaliados foi utilizada correlação de Pearson 

(α=0,05). Potências aeróbia e anaeróbia apresentaram associação significativa com todas as 

variáveis de desempenho técnico, exceto com número de finalizações, em nenhum dos 

momentos e indicaram que melhores resultados nos testes se mostraram associados com 

melhor desempenho técnico. Pode-se concluir que, as variáveis de aptidão física potência 

aeróbia e potência anaeróbia apresentaram relação com o desempenho técnico dos atletas 

independente do momento da competição, mostrando a influência destas capacidades físicas 

no bom desempenho durante as partidas de futsal. Com base nos resultados encontrados, 

membros das comissões técnicas de equipes de futsal de nível estadual podem prescrever 

treinamentos direcionados para capacidades físicas associadas ao melhor desempenho técnico. 

Palavras-chave: capacidades físicas, scout, ações técnicas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O futsal caracteriza-se por um esporte intermitente de alta intensidade que exige dos 

atletas elevados padrões físicos, técnicos e táticos para a execução das ações de jogo (1, 9, 

13). Estudo de Dogramaci e Wastsford (8) demonstrou que durante uma partida de futsal 

cerca de 26% do jogo (aproximadamente 30 minutos) é disputado em alta intensidade (acima 

de 18 km.h
-1

) pelos atletas. Assim, a velocidade com que a bola se desloca para vencer linhas 

defensivas também foi intensificada para obter êxito sobre o adversário, mantendo ainda mais 

elevada a intensidade de jogo (5). Barbero-Alvarez et al. (1) observaram que 8,9% da 

distância total realizada em partidas da Liga Espanhola foram em sprints (acima de 25,6 km.h
-

1
), compreendendo 348,9 metros e 13,6% da distância foi percorrida em corrida de alta 

intensidade (entre 18,4 e 25,2 km.h
-1

). Na Liga Brasileira, os deslocamentos em sprints 

representaram 10% do total percorrido nos jogos (4). 

 

 A quantificação dos esforços e da distância percorrida pelos jogadores pode ser 

essencial para o planejamento das capacidades físicas a serem aprimoradas (1, 13). Tendo em 

vista esta caracterização dos esforços realizados em jogos, observa-se que aspectos 

fisiológicos como capacidade aeróbia e anaeróbia são de extrema importância para o 

desempenho físico do atleta (5). Devido à característica do futsal, algumas capacidades físicas 

(agilidade, potência e resistência) devem estar bem desenvolvidas nos atletas, pois a 

velocidade e os espaços reduzidos do jogo requerem que tais elementos estejam bem treinados 

para que o desempenho atinja níveis máximos e diminua a interferência da fadiga no decorrer 

da partida (15). 

 

 Quanto aos aspectos técnicos, é fundamental conhecer como eles ocorrem nas 

partidas, pois erros ou acertos podem ser determinantes do resultado do jogo. O número de 
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passes certos e dribles realizados são importantes para que resultados positivos possam ser 

alcançados (12). Com o decréscimo do desempenho técnico na partida, além do prejuízo para 

a própria equipe pode-se proporcionar melhores chances ao adversário derivados dos erros da 

equipe. Em estudo de David et al. (6), maior número de gols foi observado quando a equipe 

realizou mais desarmes e quando maior número de passes errados ocorreu, a equipe  

adversária realizou mais finalizações. 

 

 Apesar dos aspectos técnicos e físicos serem reconhecidamente importantes para o 

resultado do jogo, poucos estudos investigaram a associação entre estas duas características 

em jogadores de futsal (3, 19, 20, 23). Observou-se que, em adolescentes praticantes de futsal, 

a capacidade cardiorrespiratória mostrou-se correlacionada com o número de envolvimentos 

com bola (3) e a velocidade de sprints de 10 e 15 m apresentou correlação com número de 

dribles e chutes realizados nos jogos (20). Em atletas profissionais, o número de desarmes 

realizados está relacionado com a distância percorrida e o número de sprints realizados por 

eles durante jogos de futsal (23), bem como com o percentual da frequência cardíaca máxima, 

porém de modo inverso, ou seja, os atletas que conseguem se manter em jogo com menor 

desgaste físico realizam mais desarmes na partida (19). Todavia, a associação do desempenho 

técnico com o nível de aptidão física de atletas profissionais durante jogos oficiais ainda são 

limitadas. Ainda, torna-se importante a realização de uma análise temporal desta associação 

devido ao grande número de jogos ocorridos ao longo de uma temporada competitiva, a qual 

pode gerar modificações tanto a nível físico como técnico. 

 

 Avaliar os aspectos que podem influenciar o desempenho dos jogadores torna-se 

fundamental para que os estímulos do treinamento sejam quantificados da forma correta (2), 

tanto no aspecto físico quanto no técnico. Porém, através de associações entre variáveis do 
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desempenho técnico e da aptidão física que influenciam o jogo de futsal (estas já bem 

estabelecidas na literatura), os treinamentos poderão ter o foco em capacidades físicas que 

estejam mais associadas com um bom desempenho técnico (7). Deste modo, o objetivo do 

presente estudo foi investigar a associação entre aptidão física e desempenho técnico de 

atletas profissionais de futsal durante o campeonato estadual do Rio Grande do Sul (RS) no 

ano de 2015. Como consequência, tem-se como hipótese que os atletas com melhor nível de 

aptidão física terão melhor desempenho técnico ao longo de toda a competição.  

 

MÉTODOS 

 

Abordagem experimental do problema 

 

 Este estudo se caracteriza por analítico longitudinal, também caracterizado de 

correlação, devido às associações entre aptidão física e desempenho técnico em atletas de 

futsal. Os dados foram coletados no período de abril a novembro de 2015, compreendido pela 

primeira fase, quartas de final e semifinal do campeonato estadual do RS. Testes físicos foram 

realizados nos meses de abril e setembro e scouts de 21 jogos do campeonato foram 

analisados. 

 

Sujeitos 

 

 A amostra foi composta por doze atletas de futsal (25,5 ± 4,6 anos, 73,7 ± 8,8 kg, 

176,7 ± 6,9 cm) atuantes em uma equipe que disputou a Série Ouro do campeonato estadual 

masculino do RS em 2015. A competição ocorreu no período de abril a dezembro. Para fazer 

parte da amostra, os sujeitos não deveriam apresentar histórico de lesão articular ou muscular 
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que tenha interferido nos treinamentos nas duas semanas antecedentes aos testes. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da ESEF/UFPel (43345315.4.0000.5313). Todos 

os participantes foram informados sobre os procedimentos da pesquisa e assinaram o termo de 

consentimento livre esclarecido. 

 

Procedimentos 

 

 Para a análise do desempenho técnico foi realizado scout individual dos jogos a partir 

da filmagem das partidas (software LongoMatch Free 20.0). As variáveis técnicas analisadas 

foram o número de passes (certos, errados, total e percentual de acerto) e número de 

finalizações, desarmes e interceptações. A tabela 1 apresenta a definição operacional de cada 

ação técnica analisada durante os jogos para composição dos scouts. O desempenho técnico 

foi considerado como a média de cada atleta em todos os jogos que o mesmo atuou. 

 

***Inserir tabela 1 aqui*** 

 

Os scouts foram realizados de maneira cega. Foram disputados 30jogos no 

campeonato, sendo 21 destes analisados no presente estudo. A equipe foi eliminada do 

campeonato na fase semifinal. Para análise dos dados do desempenho técnico foram utilizados 

os 33% iniciais dos jogos para comparação com o momento 1 e os 33% finais dos jogos para 

comparação com o momento 2. A divisão dos jogos em três percentis foi realizada para que os 

jogos intermediários, e que se encontraram mais distantes dos períodos de testes, não 

distorcessem as médias do desempenho técnico de cada atleta, permitindo que a associação 

fosse realizada com o desempenho técnico corresponde ao nível de aptidão física o qual o 

atleta se encontrava naquele período.  
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 Aptidão física foi avaliada por testes de força explosiva de membros inferiores, 

agilidade, potência anaeróbia e potência aeróbia. Todos os testes foram realizados no primeiro 

mês (momento 1) da competição e após o término da primeira fase (momento 2) do 

campeonato (abril e setembro, respectivamente). 

 

 Os atletas foram dispostos em ordem e realizaram todos os testes seguindo a mesma 

ordem. Todos começaram pelo mesmo teste e somente passou-se para o próximo teste após 

todos concluírem o teste atual para que todos os atletas tivessem o mesmo tempo de descanso. 

Devido ao fato que todos os testes foram realizados no mesmo dia, uma ordem de testes foi 

determinada, com o objetivo de minimizar que a fadiga do teste anterior interferisse nos 

resultados dos testes seguintes. A ordem dos testes foi: força explosiva de membros 

inferiores, agilidade, potência anaeróbia e potência aeróbia. Houve intervalos passivos de 

recuperação com duração de, no mínimo, cinco minutos entre o teste de força explosiva de 

membros inferiores para o teste de agilidade, no mínimo, cinco minutos entre o teste de 

agilidade para o teste de potência anaeróbia e, no mínimo, 20 minutos de descanso entre o 

teste potência anaeróbia e potência aeróbia. 

 

 Antes dos testes, foi realizado aquecimento de aproximadamente dez minutos 

composto por corrida em baixa e moderada intensidade, alongamento dinâmico dos membros 

inferiores e corrida com troca de sentido e direção, semelhante ao que os atletas estavam 

acostumados a realizar nos seus treinos diários. Também foi realizada familiarização com a 

plataforma de contato para a execução do teste de salto vertical e com o teste de agilidade, 

que serviram como complemento do aquecimento. 
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 Para mensuração da potência muscular de membros inferiores foi realizado o teste de 

salto vertical com contramovimento, no qual o indivíduo se posicionou em pé sobre a 

plataforma de contato (Hidrofit, Belo Horizonte, Brasil) conectada a um dispositivo com 

software para controle e armazenamento dos dados (MultiSprint Full), com as mãos na cintura 

e, a partir desta posição inicial, realizou flexão de quadril e joelhos e saltou. Cada atleta teve 

três tentativas com intervalo de 30 segundos entre elas e foi considerada a de melhor 

resultado. 

 

 O teste para mensurar a agilidade foi o teste do quadrado, que consiste em um 

quadrado com medidas de quatro metros, demarcadas através de cones. Ao sinal do apito, o 

atleta desloca-se em diagonal, logo após em linha reta até o próximo cone, novamente em 

diagonal e finalmente retorna ao ponto de partida. O avaliado deveria se deslocar na maior 

velocidade possível durante todo o percurso e o foi indicado que tocasse em cada cone antes 

de trocar de direção. Cada atleta realizou duas tentativas com um minuto de intervalo entre 

elas e foi considerada a de menor tempo. O tempo foi controlado utilizando uma fotocélula 

(Hidrofit, Belo Horizonte, Brasil) posicionada ao lado do cone correspondente ao ponto de 

partida e de chegada, conectada a um software para controle e armazenamento dos dados 

(MultiSprint Full). 

 

 Para a avaliação da potência anaeróbia foi realizado o teste Repeated Shuttle Sprint 

Ability (RSSA), que consistiu na execução de seis sprints de 40 m (20 m de ida e 20 m de 

volta), com intervalo de 20 s entre eles (10). Foi utilizada a média do tempo dos seis sprints 

para as análises. O tempo foi controlado utilizando uma fotocélula (Hidrofit, Belo Horizonte, 

Brasil) posicionada ao lado do cone correspondente ao ponto de partida e de chegada, 

conectada a um software para controle e armazenamento dos dados (MultiSprint Full). 
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 O teste de potência aeróbia realizado foi Yo-yo intermittent recovery test level I. O 

avaliado correu 40m, sendo 20m de ida e 20m de volta, com velocidade controlada por 

aparelho sonoro e com 10 s de pausa entre cada corrida. O teste foi encerrado quando o atleta 

atrasou a chegada aos pontos de 20m em relação ao bip duas vezes consecutivas no mesmo 

estágio, e seu resultado foi a distância final percorrida (11). 

 

Análise estatística 

 

 Os dados foram apresentados em média ± desvio padrão (DP). O teste de Shapiro Wilk 

foi realizado para verificar a normalidade dos dados. Foi utilizado teste T Student para 

comparação entre os períodos de tempo de todas as variáveis. Para verificar a associação entre 

as variáveis de desempenho técnico e aptidão física foram realizadas correlações de Pearson. 

O índice de significância adotado foi de α = 0,05 e todas as análises foram realizadas no 

programa estatístico SPSS 20.0. 

 

RESULTADOS 

  

Todos os dados apresentaram distribuição normal (p > 0,05). A tabela 2 apresenta os 

dados de aptidão física e desempenho técnico nos dois momentos em que foram avaliados. 

Houve queda de aptidão para agilidade, potência anaeróbia e potência aeróbia. Apenas 

potência de membros inferiores não apresentou decréscimo no desempenho. Em relação às 

variáveis do desempenho técnico, passes certos e o total de passes apresentaram aumento no 

número realizado do início para o final do campeonato, as demais variáveis não sofreram 

alterações. 
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***Inserir tabela 2 aqui *** 

 

A tabela 3 apresenta as correlações entre aptidão física e desempenho técnico para 

ambos os momentos avaliados. Potências aeróbia e anaeróbia apresentaram associações 

significativas com alguns dos aspectos técnicos em ambos os momentos, enquanto que 

agilidade também apresentou associação significativa no segundo momento de avaliação. 

Potência muscular de membros inferiores não apresentou correlações significativas com 

nenhum dos aspectos técnicos.  

 

***Inserir tabela 3 aqui*** 

 

DISCUSSÃO 

 

 Este estudo investigou a associação entre aptidão física e desempenho técnico de 

atletas profissionais de futsal durante o campeonato estadual do Rio Grande do Sul (RS) no 

ano de 2015. As principais associações encontradas foram entre a potência aeróbia e as 

variáveis do desempenho técnico (passe certo – absoluto e percentual, total de passes, 

interceptação e desarme) nos dois momentos do campeonato avaliados. Ainda, a potência 

anaeróbia se mostrou associada com passe errado, percentual de passe certo e desarme. 

Observou-se queda no nível de aptidão física dos atletas do momento 2 em relação ao 

momento 1, ao contrário do que foi visto nas variáveis de desempenho técnico passe certo e 

total de passes, que aumentaram no momento 2. 
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 Das variáveis analisadas para descrever a aptidão física dos atletas, apenas a potência 

muscular de membros inferiores se manteve constante ao longo da primeira fase da 

competição (p = 0,434). As demais variáveis (agilidade, potência anaeróbia e potência 

aeróbia) apresentaram declínio no desempenho ao final da primeira fase do campeonato (p < 

0,001, p = 0,001 e p = 0,012, respectivamente).Os resultados encontrados discordam dos 

achados de Matzenbacher et al. (14) e Miloski et al. (16), que observaram melhora na aptidão 

física após macrociclos compostos pela pré-temporada e pela fase competitiva. A 

discordância dos resultados pode estar relacionada aos sujeitos avaliados, pois Matzenbacher 

et al. (14) avaliaram atletas da categoria sub-18, os quais podem apresentar diferentes 

respostas para algumas capacidades físicas quando comparados com atletas profissionais (17), 

e Miloski et al. (16) avaliaram atletas de alto nível que disputaram campeonato nacional. 

Mesmo não sendo o objetivo principal do presente estudo, tais achados mostram que o nível 

de aptidão física desta população deve ser melhor investigado, pois não é desejável que ao 

final da competição haja um declínio na aptidão física dos atletas, tendo em vista que, as 

equipes que conseguem chegar nas fases decisivas do campeonato devem estar no seu melhor 

momento para que seja possível ter sucesso nos jogos. Portanto, estudos que avaliem também 

o treinamento devem ser realizados e possivelmente auxiliarão na compreensão da 

interrelação entre estes fatores (desempenho técnico, aptidão física, métodos de treinamento e 

resultado do jogo). 

 

 Em relação às variáveis do desempenho técnico, apenas o número de passes certos e o 

total de passes apresentaram diferença significativa do momento 1 para o momento 2 (p = 

0,014 e p = 0,013, respectivamente). Porém, em contraste às análises de aptidão física, tais 

variáveis encontraram-se mais elevadas no momento 2 das avaliações, possivelmente devido 

ao fato de que após ter decorrido um período do campeonato, os jogadores tenham 



52 
 

aperfeiçoado essas ações técnicas, fazendo  com que seu desempenho fosse melhor na 

segunda análise.  

 

A associação entre aspectos técnicos e físicos foi realizada em momentos distintos da 

competição para verificar se as relações entre as variáveis se mantêm constante ao longo da 

temporada. Os resultados mostraram que diferentes associações foram observadas nos dois 

momentos de avaliação. Tal fato pode ter ocorrido devido às mudanças significativas 

apresentadas tanto na aptidão física quanto no desempenho técnico, mostrando que os atletas 

com melhor nível de aptidão física mantêm seu desempenho técnico mais elevado que os 

demais. Foi observado que o número de passes certos e o total de passes aumentaram no 

momento 2 e assim apresentaram associação com a potência aeróbia, revelando que os atletas 

que mantiveram melhores valores no yo-yo teste realizaram mais passes.   

 

Esta relação em atletas de futsal ainda é pouco estudada na literatura. Braz e Ré (3) 

observaram a relação destas variáveis em adolescentes escolares e obtiveram de resultado que 

a aptidão cardiorrespiratória se correlacionou com o número de envolvimento com bola – 

somatório das ações técnicas de passes, dribles e finalizações realizadas (r = 0,56, p < 0,01). 

Tais achados corroboram com os encontrados no presente estudo, em que a potência aeróbia 

apresentou correlações significativas com percentual de passe certo, interceptação e desarme 

no primeiro momento e com passe certo, total de passes, percentual de passe certo e 

interceptação no segundo momento. Diferente de Braz e Ré (3), o atual estudo realizou as 

correlações com cada variável de desempenho técnico individualmente, possibilitando 

identificar em quais destas variáveis a potência aeróbia está mais fortemente associada. 
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Neste mesmo contexto, Vieira et al. (23) verificaram a associação entre o desempenho 

físico e técnico em atletas profissionais de futsal e observaram que o número de duelos 

(desarmes) esteve associado com a distância percorrida (r = 0,72) e com o número de sprints 

(r = 0,71) durante jogos simulados. Em contraste ao presente estudo, os autores utilizaram os 

deslocamentos dos atletas durante os jogos como desempenho físico (distância total 

percorrida, velocidade média, velocidade máxima e o número de sprints). Mesmo com as 

diferenças metodológicas entre os estudos, é possível observar em ambos que a capacidade de 

repetir sprints (potência anaeróbia) está associada ao desempenho técnico em jogos de futsal, 

pois a modalidade tem caráter intermitente e cerca de 9-10% da distância percorrida no jogo é 

realizada em sprints (1, 4). 

 

Porém, diferentemente de ambos os estudos citados anteriormente (3, 23), que 

realizaram análises em jogos simulados, o presente estudo analisou as associações em jogos 

oficiais e encontrou mais correlações significativas entre as variáveis de aptidão física e 

desempenho técnico. Vieira et al. (24) compararam o desempenho físico e técnico de atletas 

durante jogos oficiais e jogos simulados de futsal e observaram que as variáveis não se 

comportam do mesmo modo nas diferentes situações, sustentando os resultados distintos 

obtidos nos estudos que buscaram associar as variáveis do jogo. 

 

Em jogos oficiais da liga nacional de futsal, Nunes (19) observou relação da 

frequência cardíaca máxima com o número de desarmes (r = -0,74) e com o número de passes 

errados (r = -0,75) e relação do resultado do teste de sprint de 5 m com o número de desarmes 

(r = 0,64) e com o número de gols (r = 0,64). Corroborando com os achados do presente 

estudo, foi verificado que os atletas com melhores níveis de aptidão física apresentaram 

melhores desempenho no jogo. Porém, torna-se importante destacar que o autor observou 
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relação inversa de passes errados com a frequência cardíaca e ressaltou que outras variáveis 

também podem ter interferido nessa relação (19). 

 

Com o objetivo de associar os resultados de testes de campo e jogos oficiais em 

adolescentes da elite do futsal, Ré et al. (20) encontraram correlações significativas entre a 

velocidade de deslocamento de 10 m e 15 m com dribles por minuto (r = -0,31 e r = -0,35, 

respectivamente) e com percentual de chutes certos (r = -0,46 e  r = -0,36, respectivamente) e, 

ainda, observaram correlação entre teste de agilidade com bola e percentual de chute certo    

(r = -0,36). Mesmo significativas, as correlações encontradas foram menores do que as 

obtidas no presente estudo. No entanto, assim como no segundo momento de comparação, a 

agilidade se mostrou correlacionada com variável do scout (r = -0,637 para correlação entre 

percentual de passe certo e agilidade), com diferença entre os testes, pois o teste utilizado por 

Ré et al. (20) que apresentou correlação foi realizado com bola e o do presente estudo foi 

realizado sem bola. Portanto, torna-se difícil a comparação entre os resultados dos estudos, 

pois os testes realizados foram distintos, bem como a amostra utilizada. Deve-se ressaltar que 

os resultados encontrados representam o perfil de uma equipe durante o campeonato estadual 

e, talvez, estes dados não sejam válidos para outras categorias e outros campeonatos 

disputados por equipes com perfil diferente.  

  

De acordo com as características da modalidade (intermitente de alta intensidade), a 

capacidade cardiorrespiratória e a capacidade de repetir sprints podem ser fundamentais para 

atletas de futsal, o que foi observado no presente estudo, no qual as potências aeróbia e 

anaeróbia mostraram-se as mais influentes no desempenho técnico dos jogadores durante 

campeonato, corroborando com os achados de Rowat et al. (21) que observaram esta relação 

em jogadores de futebol. Assim, torna-se importante periodizar os treinamentos com foco 
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principal nestas capacidades físicas objetivando que o desempenho técnico dos atletas tenha 

escores mais efetivos durante competições oficiais. Estudos observaram que treinamentos 

específicos com sprints repetidos melhoram aspectos da aptidão física de atletas (14, 16, 18, 

22) e habilidades específicas da modalidade (7). 

 

Diferente dos demais, destaca-se como aspecto positivo do presente estudo que as 

associações foram testadas em atletas profissionais e ao longo de uma temporada de jogos 

oficiais, mostrando as reais situações que ocorrem ao longo do campeonato. O número de 

sujeitos avaliados pode ter sido um fator limitante do estudo, porém, o difícil acesso aos 

clubes e atletas deve ser destacado, pois este ambiente normalmente é restrito a membros 

externos à equipe. 

 

Pode-se concluir que, após um longo período competitivo de nível estadual, a aptidão 

física dos atletas diminuiu e o número de passes certos e o total de passes realizados 

aumentou no momento final da competição. As variáveis de aptidão física potência aeróbia e 

potência anaeróbia apresentaram relação com a maioria das variáveis de desempenho técnico 

dos atletas em ambos os momentos da competição, mostrando a influência destas capacidades 

físicas no bom desempenho durante as partidas de futsal. 

 

APLICAÇÕES PRÁTICAS 

 

 Com base nos resultados encontrados, membros das comissões técnicas de equipes de 

futsal de nível estadual podem prescrever treinamentos direcionados para capacidades físicas 

associadas ao melhor desempenho técnico. Devido ao grande número de jogos em uma 

mesma competição, e que em alguns momentos ocorrem em períodos curtos de tempo, é 
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necessário priorizar determinados aspectos a serem realizados durante o treinamento. Os 

achados do presente estudo podem auxiliar na escolha destes aspectos, visando deixar o 

treinamento mais específico possível para que os resultados sejam alcançados com sucesso.
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Tabela 1. Definição operacional das ações técnicas analisadas nos scouts. 

Ação Característica 

Passe certo Quando o passe é feito e a bola chega ao seu companheiro de equipe; 

Passe errado Quando o passe é feito e a bola não chega ao seu companheiro de equipe; 

Finalização Quando o jogador chutar a bola em direção à meta com a intenção de fazer o gol; 

Desarme Quando a bola for tirada da equipe que está com a posse de bola por ação adversária; 

Interceptação 

Quando o jogador antecipa o adversário interrompendo a trajetória da bola em um 

passe ou chute. 
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Tabela 2. Comparação das variáveis de aptidão física e desempenho técnico entre os dois 

momentos da competição (média ± DP). 

Variáveis Momento 1 Momento 2 Valor p 

Aptidão física 

   Potência muscular de membros 

inferiores (cm) 

39,2 ± 3,2 38,6 ± 3,1 0,434 

Agilidade (s) 4,82 ± 0,18 5,30 ± 0,21 < 0,001* 

Potência anaeróbia (s) 7,23 ± 0,28 7,44 ± 0,29 0,001* 

Potência aeróbia(m) 1228 ± 396 1032 ± 357 0,012* 

Desempenho técnico 

   

Passe certo 25,5 ± 17,7 31,7 ± 18,7 0,014* 

Passe errado 3,5 ± 2,6 3,5 ± 2,8 0,919 

Total de passes 28,9 ± 19,6 34,9 ± 20,4 0,013* 

% passe certo 87,3 ± 10,1 88,5 ± 6,3 0,577 

Interceptação 3,0 ± 1,9 3,8 ± 2,7 0,118 

Desarme 1,3 ± 1,1 1,3 ± 1,0 0,764 

Finalização 3,1 ± 1,6 3,8 ± 1,7 0,106 

*Diferença significativa do momento final para o momento inicial p < 0,05. 
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Tabela 3. Correlações entre as variáveis da aptidão física e desempenho técnico nos 

momentos inicial e final do campeonato. 

 

Potência muscular de 

membros inferiores 

Agilidade Potência anaeróbia Potência aeróbia 

Momento 1 r (p) r (p) r (p) r (p) 

Passe certo -0,051 (0,888) 0,177 (0,624) -0,005 (0,989) 0,483 (0,158) 

Passe errado -0,273 (0,446) 0,596 (0,069) 0,564 (0,089) -0,138 (0,703) 

Total de passes -0,094 (0,797) 0,239 (0,506) 0,075 (0,837) 0,413 (0,236) 

% Passe certo 0,481 (0,160) -0,559 (0,093) -0,612 (0,060) 0,784 (0,007)* 

Interceptação 0,007 (0,985) -0,083 (0,819) -0,546 (0,103) 0,703 (0,023)* 

Desarme 0,141 (0,698) -0,332 (0,348) -0,695 (0,026)* 0,730 (0,017)* 

Finalização -0,317 (0,372) 0,408 (0,242) 0,000 (0,999) 0,365 (0,299) 

Momento 2 

    

Passe certo 0,103 (0,749) 0,064 (0,842) -0,195 (0,544) 0,750 (0,005)* 

Passe errado -0,225 (0,481) 0,524 (0,080) 0,700 (0,011)* -0,162 (0,616) 

Total de passes 0,075 (0,816) 0,133 (0,680) 0,081 (0,801) 0,677 (0,015)* 

% Passe certo 0,514 (0,087) -0,637 (0,026)* -0,812 (0,001)* 0,755 (0,005)* 

Interceptação 0,030 (0,926) 0,064 (0,845) -0,351 (0,263) 0,686 (0,014)* 

Desarme -0,132 (0,682) 0,064 (0,844) -0,311 (0,325) 0,539 (0,071) 

Finalização -0,113 (0,726) 0,245 (0,443) -0,038 (0,906) 0,296 (0,350) 

Nota – r: coeficiente de correlação de Pearson. *p < 0,05. 
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Artigo 2 

O artigo será submetido para a revista Journal of Sports Science e já se encontra 

nas normas da mesma (anexo 2). 
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RELAÇÃO ENTRE AÇÕES TÉCNICAS DE JOGO E O RESULTADO DE 

PARTIDAS OFICIAIS DE FUTSAL 

 

Título resumido: ações técnicas e resultado final no futsal 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo foi verificar a relação de ações técnicas durante o jogo com o 

resultado final de partidas oficiais de futsal. Foram analisados 21 jogos de uma equipe que 

disputou a Série Ouro do Rio Grande do Sul em 2015. Foram avaliadas durante as partidas as 

ações técnicas de passe certo, passe errado, interceptação, desarme, bola perdida e finalização. 

Os resultados finais das partidas foram divididos em vitória, derrota e empate. Para verificar a 

relação entre as ações técnicas e o resultado final das partidas, foi realizada correlação de 

Spearman e para verificar a diferença entre as médias das categorias foi realizada ANOVA de 

um fator (α=0,05). O resultado final das partidas apresentou correlações negativas e 

significativas com passe errado (rho=-0,72, p<0,001) e bola perdida (rho=-0,51, p=0,019), 

indicando que quanto mais passes errados e bolas perdidas foram realizados, houve o 

resultado de derrota. Ainda, a ação de passe errado apresentou-se significativamente maior 

nas derrotas em relação as vitórias (p=0,001). Pode-se concluir que as ações técnicas passe 

errado e bola perdida podem influenciar no resultado final de partidas de futsal e, tais achados 

podem auxiliar treinadores a direcionar os treinamentos às principais ações técnicas 

relacionadas ao resultado do jogo. 

Palavras-chave: Análise de jogo. Desempenho. Técnica. Futsal. 
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INTRODUÇÃO 

 

O futsal vem se popularizando cada vez mais nos últimos anos, como provável 

consequência da facilidade encontrada em praticar tal modalidade, seja por sua característica 

de exigir menos atletas em relação ao futebol de campo ou pela abundância de locais em que 

ele pode ser praticado (ginásios, clubes, praças). Observa-se, atualmente, um aumento de 

campeonatos organizados por ligas profissionais, além da crescente existência de ligas e 

torneios amadores. Portanto, torna-se importante estudos com essa modalidade, 

principalmente direcionados ao alto rendimento (Dogramaci, Watsford, & Murphy, 2015; 

Makaje, Ruangthai, Arkarapanthu, & Yoopat, 2012; Naser & Ali, 2016). 

A maioria dos recentes estudos realizados com futsal trata sobre questões relacionadas 

a aspectos físicos, como sobrecarga de treinamento (Miloski, Moreira et al., 2014; Nakamura, 

Pereira, Rabelo, Ramirez-Campillo, & Loturco, 2016), caracterização de esforços durante 

partidas (Barbero-Alvarez, Soto, Barbero-Alvarez, & Granda-Vera, 2008; Bueno et al., 2014) 

e diferentes respostas de aptidão física (de Freitas et al., 2015; Nakamura et al., 2015). Porém, 

além de aspectos físicos, deve-se considerar as ações técnicas (fundamentos) e analisar o 

quanto elas podem ser determinantes para o desempenho no jogo, pois tais respostas podem 

ser essenciais no que diz respeito à utilização destas ações como indicadores do nível 

competitivo dos atletas e como parâmetro para prescrição de treinos (Miloski, Pinho, Freitas, 

Marcelino, & Arruda, 2014). O equilíbrio entre os fatores táticos, técnicos e físicos são 

desejáveis, pelo fato de poderem aumentar as chances de uma equipe obter vantagens em 

relação às demais. 

Neste sentido, o bom nível de condicionamento físico, bem como as ações técnicas, 

podem ser determinantes para a vitória ou derrota (Lapresa, Alvarez, Arana, Garzon, & 

Caballero, 2013; Miloski, Pinho, et al., 2014). Ademais, dentro desse parâmetro alguns 

aspectos técnicos se apresentam mais determinantes do que outros. Miloski, Pinho et al. 
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(2014) mostraram que maior número de desarmes realizados e menor número de desarmes 

sofridos podem discriminar o resultado de vitória, em atletas profissionais durante a liga 

nacional brasileira. Pittoli (2008) analisou jogos de diferentes níveis e também observou que, 

além de desarmes, o número de finalizações foi maior nas vitórias. Em contrapartida, Braz & 

Ré (2013) observaram que o envolvimento com bola (somatório das ações técnicas) não 

apresentou relação com o resultado final das partidas de jogos simulados em adolescentes.  

Não obstante, parece claro que mais estudos investigando o desempenho técnico e o 

resultado de partidas devem ser realizados, buscando avaliar diferentes populações (devido ao 

fato de que atletas de diferentes níveis podem apresentar diferentes respostas), pois tais 

achados podem direcionar melhor os treinamentos a serem realizados. Assim, o presente 

estudo teve como objetivo verificar a associação entre ações técnicas com o resultado de 

partidas oficiais de futsal durante a Série Ouro do Rio Grande do Sul. Deste modo, tem-se 

como hipótese que melhor desempenho técnico levará a maior número de vitórias. 

 

MÉTODOS 

 

Participantes 

 Durante a temporada  de 2015, foram acompanhados 21 jogos de uma equipe de futsal 

profissional do Rio Grande do Sul, composta por 16 atletas (75,8 ± 11,0 kg, 177,2 ± 6,7 cm, 

25,3 ± 4,6 anos). Todos os participantes foram informados sobre os procedimentos da 

pesquisa e assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da ESEF/UFPel (43345315.4.0000.5313). 
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Procedimento experimental 

 Foram acompanhados 21 jogos de uma equipe de futsal profissional durante o 

campeonato estadual da Série Ouro no ano de 2015, o qual a equipe foi eliminada na fase 

semifinal. Os jogos foram gravados e, posteriormente assistidos por um analista de jogo 

previamente instrumentalizado, que realizou os scouts com as variáveis desejadas. Durante as 

partidas, foram contabilizadas as seguintes ações técnicas: passe certo, passe errado, desarme, 

interceptação, bola perdida e finalização (caracterizadas na tabela 1). O resultado final das 

partidas foi analisado em vitória, empate e derrota. Os scouts foram realizados através do 

software LongoMatch Free 20.0. 

 

***Inserir tabela 1 aqui*** 

 

Análise estatística 

 Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão (DP). A normalidade dos 

dados foi verificada através do teste de Shapiro-Wilk. Para verificar a relação entre as 

variáveis de desempenho técnico e o resultado final das partidas, foi realizada correlação de 

Spearman, sendo o resultado categorizado em 1 para derrotas, 2 para empates e 3 para 

vitórias. Regressões lineares foram realizadas para determinar a relação entre as ações 

técnicas e os resultados de jogo. Para verificar a diferença entre as médias das categorias foi 

realizada ANOVA de um fator considerando o resultado final da partida como variável 

independente, com post hoc de Bonferroni. O índice de significância adotado foi de α = 0,05 e 

todas as análises foram realizadas no programa estatístico Stata 13.0. 
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RESULTADOS 

 

 Todas as análises apresentaram distribuição normal dos dados (p > 0,05). Os 

resultados revelaram correlações negativas entre resultado do jogo e passe errado (rho = -

0,72, p <0,001) e bola perdida (rho = -0,51, p = 0,019), mostrando que o maior número de 

passes errados e bolas perdidas estão associados às derrotas. As demais correlações não foram 

significativas (tabela 2). 

 

***Insira tabela 2 aqui*** 

 

 A tabela 3 apresenta as análises de regressões lineares simples. As variáveis de passe 

errado e bola perdida apresentaram relação significativa, tendo escores menores no empate e 

na vitória em comparação com a derrota. 

 

***Inserir tabela 3 aqui*** 

 

 A comparação entre as médias das categorias está expressa na tabela 4. O passe errado 

apresentou-se significativamente maior para derrota em relação à vitória (49,0 ± 3,9 e 37,1 ± 

5,4, p = 0,001). Não houve diferença entre as categorias vitória e empate e derrota e empate. 

A variável de bola perdida foi marginalmente significativa, apresentando maior valores nas 

derrotas em relação à vitória (20,6 ± 4,0 e 14,6 ± 4,9, p = 0,057) e sem diferença com relação 

ao empate. As demais variáveis não apresentaram diferença entre as categorias. 

 

***Insira tabela 4 aqui*** 
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DISCUSSÃO 

 

 O objetivo do presente estudo foi verificar a relação de ações técnicas com o resultado 

final de partidas oficiais de futsal. Suportando as hipóteses de que melhores desempenhos em 

aspectos técnicos podem determinar o sucesso durante os jogos, as principais descobertas 

demonstraram que as ações passe errado e bola perdida foram inversamente correlacionadas 

com o resultado em partidas de futsal, indicando que quando mais passes errados e bolas 

perdidas foram realizados, houve o resultado de derrota. Ainda, a média de passes errados foi 

significativamente maior nas derrotas em relação às vitórias (p = 0,001). 

 Poucos estudos buscaram verificar a influência do desempenho técnico dos atletas no 

resultado final de partidas de futsal (Braz & Ré, 2013; Miloski, Pinho et al., 2014; Pittoli, 

2008). Miloski, Pinho et al. (2014) investigaram quais ações técnico-táticas podem 

discriminar os resultados de vitória e derrota em jogos da Liga Nacional brasileira e 

observaram que tanto os desarmes realizados quanto os desarmes sofridos são importantes 

para se atingir as vitórias e, além disso, observaram que a média de desarmes realizados foi 

maior nas vitórias e a média de desarmes sofridos foi maior nas derrotas. Os desarmes 

realizados também se mostraram de grande importância em jogos da Copa do Mundo de 

Futsal, os quais resultaram em 35,4% dos contra-ataques nos jogos a partir das semifinais 

(Santana, Istchuck, Conceição, Guilardi, & Ronque, 2014). 

 Neste mesmo contexto, Pittoli (2008) observou maior número de desarmes realizados 

nas vitórias quando comparado com as derrotas, bem como as finalizações totais e corretas, 

sem diferença entre os jogos que terminaram empatados, mostrando que ações técnicas podem 

influenciar o resultado final de partidas de futsal de diferentes níveis. De encontro aos 

achados de Miloski, Pinho et al. (2014) e Pittoli (2008), os resultados do presente estudo 

apontam outras ações técnicas como determinantes para o sucesso nos jogos, mostrando que 
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ações que representam os erros da equipe foram influentes nas derrotas em relação às vitórias 

(passe errado, p = 0,001) e mostraram-se associadas ao resultado final da partida (passe errado 

r = -0,72, bola perdida r = -0,51). Já Braz e Ré (2013) não encontraram relação entre aspectos 

técnicos e o resultado final das partidas, porém, os autores analisaram jogos simulados, 

diferente dos demais estudos. 

 As diferenças dos resultados encontrados no presente estudo em comparação aos 

achados de Miloski, Pinho et al. (2014) e Pittoli (2008) podem estar relacionadas ao nível 

competitivo das equipes avaliadas. Tanto o desempenho técnico (Johnston et al., 2012), 

quanto o físico (Naser & Ali, 2016), em atletas de elite são mais elevados em relação aos 

demais. Além disso, deve-se destacar que, como o presente estudo analisou uma equipe, o 

esquema tático utilizado pela equipe pode influenciar na predominância de ações técnicas no 

jogo (Dogramaci et al., 2015; Rampinini, Impellizzeri, Castagna, Coutts, & Wisloff, 2009) e, 

em vista disso, pode-se observar diferentes relações com o resultado das partidas. 

 Em outras modalidades esportivas esta relação também vem sendo estudada. No 

rugby, Vaz (2012) buscou identificar as variáveis de jogo que melhor discriminam vitórias e 

derrotas e, corroborando com os achados deste estudo, observou que as equipes vencedoras 

cometeram menos erros quando se fizeram da posse de bola. Ainda, os resultados obtidos por 

Villarejo, Palao, & Ortega (2016) também mostraram que as ações relacionadas aos erros das 

equipes diferenciaram ganhadores de perdedores durante a Copa do Mundo de Rugby 

Feminino. Em jogos de basquetebol, os arremessos da área de 3 pontos e lances livres 

convertidos, rebotes ofensivos e assistências podem discriminar as vitórias (Almas, 2015). 

Portanto, é possível observar que, independente da modalidade, identificar quais variáveis 

podem influenciar o resultado final de partidas é um fator importante a ser considerado. Tais 

resultados têm papel fundamental para que estratégias sejam desenvolvidas para minimizar 

erros técnicos durante jogos, pois eles podem afetar o sucesso da equipe. 
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A ausência das análises de scout das equipes adversárias pode ser uma limitação do 

presente estudo, pois as ações técnicas realizadas pelos jogadores adversários podem interferir 

tanto no resultado do jogo, quanto nas ações técnicas de uma equipe. Além disso, os achados 

deste estudo referem-se ao estilo de jogo da equipe analisada durante o campeonato estadual, 

limitando a estrapolação dos resultados. Portanto, sugere-se que novos estudos sejam 

realizados analisando mais de uma equipe e em diferentes competições, para observar que 

variáveis possam estar diretamente relacionadas ao sucesso no jogo.  

 

CONCLUSÃO 

 

 As ações técnicas de passe errado e bola perdida podem influenciar no resultado final 

de partidas de futsal. Tais achados podem auxiliar treinadores a direcionar os treinamentos 

para as principais ações técnicas relacionadas ao resultado do jogo, além de permitir que, ao 

verificar maior número de erros durante as partidas, eles possam criar alternativas para que 

estes erros não sejam transformados no insucesso da equipe. 
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Tabela 1. Definição operacional das ações técnicas analisadas nos scouts. 

Ação Característica 

Passe certo Passe realizado que chega ao seu companheiro de equipe; 

Passe errado Passe realizado que não chega ao seu companheiro de equipe; 

Interceptação Interrupção da trajetória da bola em um passe ou chute. 

Desarme Bola tirada do adversário por ação do jogador; 

Bola perdida Jogador perde a posse da bola sem interferência adversária; 

Finalização Chute em direção à meta que tenham ou não atingido a meta; 

 



77 
 

Tabela 2. Relação entre o resultado de derrota, empate ou vitória com as ações técnicas em 

jogos de futsal. 

Ação técnica rho p 

Passe certo -0,23 0,316 

Passe errado -0,72* < 0,001 

Interceptação 0,23 0,326 

Desarme -0,22 0,339 

Bola perdida -0,51* 0,019 

Finalização 0,11 0,626 

Nota – rho: Coeficiente de correlação de Spearman. *p < 0,05. 
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Tabela 3. Resultados para as regressões lineares entre as ações técnicas e os resultados das 

partidas. 

Ação  Coeficiente β Erro padrão p 

Passe certo 
Empate -52,35 56,39 

0,171 
Vitória -64,77 44,74 

Passe errado 
Empate -4,25 3,49 

<0,001* 
Vitória -11,92 2,77 

Interceptação 
Empate -2,65 5,85 

0,343 
Vitória 3,60 4,64 

Desarme 
Empate -2,05 3,54 

0,381 
Vitória -2,55 2,81 

Bola perdida 
Empate -3,35 2,95 

0,015* 
Vitória -6,02 2,34 

Finalização 
Empate -10,30 6,29 

0,917 
Vitória -1,22 4,99 

Nota – categoria de referência = derrota. *p<0,05. 
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Tabela 4. Média ± desvio padrão (DP) das ações técnicas nos resultados de derrota, empate e 

vitória em jogos de futsal. 

Ação Derrota Empate Vitória p 

Passe certo 392,6 ± 73,8 340,3 ± 116,1 327,8 ± 76,8 0,368 

Passe errado 49,0 ± 3,9* 44,75 ± 6,1 37,1 ± 5,4 0,001 

Interceptação 40,4 ± 5,8 37,8 ± 7,0 44,0 ± 10,1 0,434 

Desarme 17,8 ± 5,5 15,8 ± 2,6 15,3 ± 5,7 0,666 

Bola perdida 20,6 ± 4,0 17,3 ± 2,6 14,6 ± 4,9 0,057 

Finalização 42,8 ± 8,4 32,5 ± 9,9 41,2 ± 9,6 0,216 

*Diferença significativa em relação à vitória p < 0,05. 
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Anexo 1 

Normas para submissão do Journal of Strength and Conditioning Research 

 

EDITORIAL MISSION STATEMENT  

The editorial mission of the JSCR, formerly the Journal of Applied Sport Science 

Research (JASSR), is to advance the knowledge about strength and conditioning 

through research. Since 1978 the NSCA has attempted to „„bridge the gap‟‟ from the 

scientific laboratory to the field practitioner. A unique aspect of this journal is the 

inclusion of recommendations for the practical use of research findings. While the 

journal name identifies strength and conditioning as separate entities, strength is 

considered a part of conditioning. This journal wishes to promote the publication of 

peer-reviewed manuscripts that add to our understanding of conditioning and sport 

through applied exercise and sport science. The conditioning process and proper 

exercise prescription impact a wide range of populations from children to older 

adults, from youth sport to professional athletes. Understanding the conditioning 

process and how other practices such as such as nutrition, technology, exercise 

techniques, and biomechanics support it is important for the practitioner to know. 

 

Original Research  

JSCR publishes research on the effects of training programs on physical 

performance and function to the underlying biological basis for exercise performance 

as well as research from a number of disciplines attempting to gain insights about 

sport, sport demands, sport profiles, conditioning, and exercise such as 

biomechanics, exercise physiology, motor learning, nutrition, and psychology. A 

primary goal of JSCR is to provide an improved scientific basis for conditioning 

practices. 

 

Article Types  

JSCR publishes symposia, brief reviews, technical reports and research notes that 

are related to the journal‟s mission. A symposium is a group of articles by different 

authors that address an issue from various perspectives. The brief reviews should 

provide a critical examination of the literature and integrate the results of previous 

research in an attempt to educate the reader as to the basic and applied aspects of 

the topic. We are especially interested in applied aspects of the reviewed literature. 
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In addition, the author(s) should have experience and research background in the 

topic area they are writing about in order to claim expertise in this area of study and 

give credibility to their recommendations. 

The JSCR strongly encourages the submission of manuscripts detailing 

methodologies that help to advance the study of strength and conditioning. 

 

Manuscript Clarifications  

Manuscript Clarifications will be considered and will be published online if accepted. 

Not all requests for manuscript clarifications will be published due to costs or content 

importance. Each will be reviewed by a specific sub-committee of Associate Editors 

to determine if it merits publication. A written review with needed revisions will be 

provided if it merits consideration. Clarifications questions are limited to 400 words 

and should only pose professional questions to the authors and not editorial 

comments (as of 19.2). If accepted, a copy will be sent to the author of the original 

article with an invitation to submit answers to the questions in the same manner 

again with a 400 word limit. 

Submissions should be sent to the JSCR Editorial Office via email:  

Editorial Office  

kraemer.45@osu.edu 

 

MANUSCRIPT SUBMISSION GUIDELINES  

Manuscripts should be submitted online at http://www.editorialmanager.com/JSCR or 

by email following the instructions below. If email is used to submit the paper (we 

encourage on-line submission), only one copy is required of each document including 

a copyright form. 

1. If by email, authors should submit a MicrosoftWord (.doc) file. 

2. A cover letter must accompany the manuscript and state the following: „„This 

manuscript is original and not previously published, nor is it being considered 

elsewhere until a decision is made as to its acceptability by the JSCR Editorial 

Review Board.‟‟ Please include the corresponding author‟s full contact information, 

including address, email, and phone number. 

3. All authors should be aware of the publication and be able to defend the paper and 

its findings and should have signed off on the final version that is submitted. For 
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additional details related to authorship, see „„Uniform Requirements for Manuscripts 

Submitted to Biomedical Journals‟‟ at http://www.icmje.org/. 

4. The NSCA and the Editorial Board of the JSCR have endorsed the American 

College of Sports Medicine‟s policies with regards to animal and human 

experimentation. Their guidelines can be found online at 

http://www.editorialmanager.com/msse/. Please read these policies carefully. Each 

manuscript must show that they have had Institutional Board approval for their 

research and appropriate consent has been obtained pursuant to law. All 

manuscripts must have this clearly stated in the methods section of the paper or the 

manuscript will not be considered for publication. 

5. All manuscripts must be double-spaced with an additional space between 

paragraphs. The paper should include a minimum of 1-inch margins and page 

numbers in the upper right corner next to the running head. Authors must use 

terminology based upon the International System of Units (SI). A full list of SI units 

can be accessed online at http://physics.nist.gov/. 

6. The JSCR endorses the same policies as the American College of Sports 

Medicine in that the language is English for the publication. „„Authors who speak 

English as a second language are encouraged to seek the assistance of a colleague 

experienced in writing for English language journals. Authors are encouraged to use 

nonsexist language as defined in the American Psychologist 30:682- 684, 1975, and 

to be sensitive to the semantic description of persons with chronic diseases and 

disabilities, as outlined in an editorial in Medicine & Science in Sports & Exercise_, 

23(11), 1991. As a general rule, only standardized abbreviations and symbols should 

be used. If unfamiliar abbreviations are employed, they should be defined when they 

first appear in the text. Authors should follow Webster‟s Tenth Collegiate Dictionary 

for spelling, compounding, and division of words. Trademark names should be 

capitalized and the spelling verified. Chemical or generic names should precede the 

trade name or abbreviation of a drug the first time it is used in the text.‟‟ 

7. There is no word limitation but authors are instructed to be concise and accurate in 

their presentation and length will be evaluated by the Editor and reviewers for 

appropriateness. 

Please Note 

Make sure you have put in your text under the "Subjects" section in the METHODS 

that your study was approved by an Institutional Review Board (IRB) or Ethics Board 
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and that your subjects were informed of the benefits and risks of the investigation 

prior to signing an institutionally approved informed consent document to participate 

in the study. Additionally, if you include anyone who is under the age of 18 years of 

age, it should also be noted that parental or guardian signed consent was also 

obtained. Please give the age range if your mean and SD suggest the subjects may 

have been under the age of 18 years. 

Make SURE you have all your tables and figures attached and noted in the text of 

paper as well as below a paragraph of where it should be placed. 

Very IMPORTANT---Table files must be MADE in Word NOT copied into Word. 

 

MANUSCRIPT PREPARATION 

1. Title Page  

The title page should include the manuscript title, brief running head, laboratory(s) 

where the research was conducted, authors‟ full name(s) spelled out with middle 

initials, department(s), institution(s), full mailing address of corresponding author 

including telephone and fax numbers, and email address, and disclosure of funding 

received for this work from any of the following organizations: National Institutes of 

Health (NIH); Wellcome Trust; Howard Hughes Medical Institute (HHMI); and 

other(s). 

2. Blind Title Page  

A second title page should be included that contains only the manuscript title. This 

will be used to send to the reviewers in our double blind process of review. Do not 

place identifying information in the Acknowledgement portion of the paper or 

anywhere else in the manuscript. 

3. Abstract and Key Words  

On a separate sheet of paper, the manuscript must have an abstract with a limit of 

250 words followed by 3 – 6 key words not used in the title. The abstract should have 

sentences (no headings) related to the purpose of the study, brief methods, results, 

conclusions and practical applications. 

4. Text  

The text must contain the following sections with titles in ALL CAPS in this exact 

order: 
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A. Introduction. This section is a careful development of the hypotheses of the study 

leading to the purpose of the investigation. In most cases use no subheadings in this 

section and try to limit it to 4 – 6 concisely written paragraphs. 

B. Methods. Within the METHODS section, the following subheadings are required in 

the following order: „„Experimental Approach to the Problem,‟‟ where the author(s) 

show how their study design will be able to test the hypotheses developed in the 

introduction and give some basic rationales for the choices made for the independent 

and dependent variables used in the study; „„Subjects,‟‟ where the authors include the 

Institutional Review Board or Ethics Committee approval of their project and 

appropriate informed consent has been gained. All subject characteristics that are 

not dependent variables of the study should be included in this section and not in the 

RESULTS; „„Procedures,‟‟ in this section the methods used are presented with the 

concept of „„replication of the study‟‟ kept in mind. „„Statistical Analyses,‟‟ here is 

where you clearly state your statistical approach to the analysis of the data set(s). It 

is important that you include your alpha level for significance (e.g., P # 0.05). Please 

place your statistical power in the manuscript for the n size used and reliability of the 

dependent measures with intra-class correlations (ICC Rs). Additional subheadings 

can be used but should be limited. 

C. Results. Present the results of your study in this section. Put the most important 

findings in Figure or Table format and less important findings in the text.Do not 

include data that is not part of the experimental design or that has been published 

before. 

D. Discussion. Discuss the meaning of the results of your study in this section. Relate 

them to the literature that currently exists and make sure you bring the paper to 

completion with each of your hypotheses. Limit obvious statements like, „„more 

research is needed.‟‟ 

E. Practical Applications. In this section, tell the „„coach‟‟ or practitioner how your data 

can be applied and used. It is the distinctive characteristic of the JSCR and supports 

the mission of „„Bridging the Gap‟‟ for the NSCA between the laboratory and the field 

practitioner. 

5. References  

All references must be alphabetized by surname of first author and numbered. 

References are cited in the text by numbers [e.g., (4,9)]. All references listed must be 

cited in the manuscript and referred to by number therein. For original investigations, 
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please limit the number of references to fewer than 45 or explain why more are 

necessary. The Editorial Office reserves the right to ask authors to reduce the 

number of references in the manuscript. Please check references carefully for 

accuracy. Changes to references at the proof stage, especially changes affecting the 

numerical order in which they appear, will result in author revision fees. End Note 

Users: The Journal of Strength & Conditioning Research reference style, 

ftp://support.isiresearchsoft.com/pub/pc/styles/endnote4/J%20Strength%20Condition

%20Res.ens may be downloaded for use in the End Note application: ftp:// 

support.isiresearchsoft.com/pub/pc/styles/endnote4/J%20Strength%20Condition%20

Res.ens. 

Below are several examples of references: 

Journal Article  

Hartung, GH, Blancq, RJ, Lally, DA, and Krock, LP. Estimation of aerobic capacity 

from submaximal cycle ergometry in women. Med Sci Sports Exerc 27: 452–457, 

1995. 

Book  

Lohman, TG. Advances in Body Composition Assessment. Champaign, IL: Human 

Kinetics, 1992. 

Chapter in an edited book  

Yahara, ML. The shoulder. In: Clinical Orthopedic Physical Therapy. J.K. Richardson 

and Z.A. Iglarsh, eds. Philadelphia: Saunders, 1994. pp. 159–199. 

Software  

Howard, A. Moments ½software_. University of Queensland, 1992. 

Proceedings  

Viru, A, Viru, M, Harris, R, Oopik, V, Nurmekivi, A, Medijainen, L, and Timpmann, S. 

Performance capacity in middle-distance runners after enrichment of diet by creatine 

and creatine action on protein synthesis rate. In: Proceedings of the 2nd Maccabiah-

Wingate International Congress of Sport and Coaching Sciences. G. Tenenbaum and 

T. Raz-Liebermann, eds. Netanya, Israel, Wingate Institute, 1993. pp. 22–30. 

Dissertation/Thesis  

Bartholmew, SA. Plyometric and vertical jump training.Master‟s thesis, University of 

North Carolina, Chapel Hill, 1985. 

6. Acknowledgments  
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In this section you can place the information related to Identification of funding 

sources; Current contact information of corresponding author; and gratitude to other 

people involved with the conduct of the experiment. In this part of the paper the 

conflict of interest information must be included. In particular, authors should: 1) 

Disclose professional relationships with companies or manufacturers who will benefit 

from the results of the present study, 2) Cite the specific grant support for the study 

and 3) State that the results of the present study do not constitute endorsement of 

the product by the authors or the NSCA. Failure to disclose such information could 

result in the rejection of the submitted manuscript. 

7. Figures  

Figure legends should appear on a separate page, with each figure appearing on its 

own separate page. One set of figures should accompany each manuscript. Use only 

clearly delineated symbols and bars. Please do not mask the facial features of 

subjects in figures. Permission of the subject to use his/her likeness in the Journal 

should be included in each submission. 

Electronic photographs copied and pasted into Word and PowerPoint will not be 

accepted. Images should be scanned at a minimum of 300 pixels per inch (ppi). Line 

art should be scanned at 1200 ppi. Please indicate the file format of the graphics.We 

accept TIFF or EPS format for both Macintosh and PC platforms.We also accept 

image files in the following Native Application File Formats:  

_ Adobe Photoshop (.psd)  

_ Illustrator (.ai)  

_ PowerPoint (.ppt)  

_ QuarkXPress (.qxd) 

If you will be using a digital camera to capture images for print production, you must 

use the highest resolution setting option with the least amount of compression. Digital 

camera manufacturers use many different terms and file formats when capturing 

high-resolution images, so please refer to your camera‟s manual for more 

information. 

Placement:. Make sure that you have cited each figure and table in the text of the 

manuscript. Also show where it is to be place by noting this between paragraphs, 

such as Figure 1 about here or Table 1 about here. 

Color figures: The journal accepts color figures for publication that will enhance an 

article. Authors who submit color figures will receive an estimate of the cost for color 
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reproduction in print. If they decide not to pay for color reproduction in print, they can 

request that the figures be converted to black and white at no charge. All color 

figures can appear in color in the online version of the journal at no charge (Note: this 

includes the online version on the journal website and Ovid, but not the iPad edition 

currently). 

8. Tables  

Tables must be double-spaced on separate sheets and include a brief title. Provide 

generous spacing within tables and use as few line rules as possible. When tables 

are necessary, the information should not duplicate data in the text. All figures and 

tables must include standard deviations or standard errors.  
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Anexo 2 

Normas para submissão do Journal of Sports Science 

 

Manuscript preparation 

1. General guidelines 

Manuscripts are accepted in English. British English spelling and punctuation are 

preferred. Please use double quotation marks, except where “a quotation is „within‟ a 

quotation”. Long quotations should be indented without quotation marks. 

Manuscripts should be compiled in the following order: title page (including 

Acknowledgements as well as Funding and grant-awarding bodies); abstract; 

keywords; main text; acknowledgements; references; appendices (as appropriate); 

table(s) with caption(s) (on individual pages); figure caption(s) (as a list). 

A typical article will not exceed 4,000 words not including references, tables, figures 

and captions. Footnotes should not be used unless they are absolutely necessary. 

Papers that greatly exceed this will be critically reviewed with respect to length. 

Authors should include a word count with their manuscript. 

Abstracts of 200 words are required for all manuscripts submitted. 

Each manuscript should have 3 to 6 keywords. 

Search engine optimization (SEO) is a means of making your article more visible to 

anyone who might be looking for it. Please consult our guidance here. 

Section headings should be concise. 

All authors of a manuscript should include their full names, affiliations, postal 

addresses, telephone numbers and email addresses on the cover page of the 

manuscript. One author should be identified as the corresponding author. Please 

give the affiliation where the research was conducted. If any of the named co-authors 

moves affiliation during the peer review process, the new affiliation can be given as a 

footnote. Please note that no changes to affiliation can be made after the manuscript 

is accepted. Please note that the email address of the corresponding author will 

normally be displayed in the article PDF (depending on the journal style) and the 

online article. 

All persons who have a reasonable claim to authorship must be named in the 

manuscript as co-authors; the corresponding author must be authorized by all co-

authors to act as an agent on their behalf in all matters pertaining to publication of the 

manuscript, and the order of names should be agreed by all authors. 
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Biographical notes on contributors are not required for this journal. 

Please supply all details required by any funding and grant-awarding bodies as an 

Acknowledgement on the title page of the manuscript, in a separate paragraph, as 

follows: 

For single agency grants: "This work was supported by the [Funding Agency] under 

Grant [number xxxx]." 

For multiple agency grants: "This work was supported by the [Funding Agency 1] 

under Grant [number xxxx]; [Funding Agency 2] under Grant [number xxxx]; and 

[Funding Agency 3] under Grant [number xxxx]." 

Authors must also incorporate a Disclosure Statement which will acknowledge any 

financial interest or benefit they have arising from the direct applications of their 

research. 

For all manuscripts non-discriminatory language is mandatory. Sexist or racist terms 

must not be used. 

Authors must adhere to SI units. Units are not italicised. 

When using a word which is or is asserted to be a proprietary term or trade mark, 

authors must use the symbol ® or TM. 

Authors must not embed equations or image files within their manuscript 

2. Style guidelines 

Papers should be written and arranged in a style that is succinct and easy to follow. 

An informative title, a concise abstract and a well written introduction will help to 

achieve this. Authors should avoid some of the more common pitfalls, such as 

excessive use of the passive voice and past tense and unnecessary use of fabricated 

abbreviations within the text. The Journal would prefer authors to describe human 

volunteers as participants rather than subjects in the methods section. Figures and 

tables should be used to add to the clarity of the paper, not to pad it out. At all times, 

please try to think about your readers, who will not all be specialists in your discipline. 

(a) General  

The manuscript must be in English; British English spellings and words should be 

used in preference to other versions of English. It must be word-processed, double-

spaced throughout, with a 4 cm margin on the left side, with no ‟headers and footers‟ 

(other than page numbers), and without footnotes unless these are absolutely 

necessary. Arrange the manuscript under headings (such as Introduction, Methods, 

Results, Discussion, Conclusions) and subheadings. Ideally, the main body of the 
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text should not exceed 4,000 words, excluding references. Longer manuscripts may 

be accepted at the discretion of the respective Section Editor. Authors must make 

every effort to ensure that manuscripts are presented as concisely as possible. The 

Editors cannot consider for publication papers that are seriously deficient in 

presentation or that depart substantially from these ‟Notes and Guidelines‟. 

(b) Ethics of human experimentation 

The Journal will accept only papers that conform to the highest standards of ethics 

and participant protection (see section 5 below). All experimental work in which 

humans are participants must conform to requirements stipulated in the Declaration 

of Helsinki ( http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/) and as 

appropriate, the laws of the country in which the work was undertaken. The 

manuscript should contain a statement to the effect that the work reported has been 

approved by a recognised ethics committee or review board. Even where information 

is in the public domain such as on a website that contains statistical or other archive-

type data, formal ethics approval should be obtained to demonstrate that appropriate 

consideration of ethics-related matters has occurred. Similarly, where retrospective 

analyses of data have been performed, such as those produced as a result of long-

term monitoring of athletes or other occupational categories where fitness-type 

testing is a contractual obligation, ethics approval is also required. Normally, 

statements about ethics approval should be made at the beginning of the Methods 

section and should include any approval number obtained. 

(c) Anonymous refereeing 

Because of the adoption of anonymous refereeing by the Journal with effect from 1 

January 1998, the title page and manuscript should include no information that 

clearly identifies the authors or their affiliations. Authors should submit a separate 

cover letter, which is not part of the manuscript, that can include the following 

information: the full title; the names of the authors without qualifications or titles; the 

affiliations and full addresses of the authors; the name, address, telephone and fax 

numbers, and e-mail address of the author responsible for all correspondence and 

correction of proofs. Any acknowledgements should also appear on this page, not in 

the manuscript. These acknowledgements will appear in the printed version if the 

manuscript is accepted. 

(d) Title page  



92 
 

Include the following information on the first page of the manuscript: the full title; a 

running title of no more than 75 characters and spaces; and up to five keywords for 

indexing purposes. 

(e) The abstract 

The abstract must not exceed 200 words and it must summarize the paper, giving a 

clear indication of the conclusions it contains. 

(f) Tables and illustrations 

Illustrations and tables must accompany the manuscript but not be included in the 

text. Authors may wish to express a preference for the location of tables and figures 

by including comments such as ****Table 1 near here**** or ****Figure 2 near 

here**** separated by at least one line space from the main text. Tables, referred to 

as ‟Table 1‟, ‟Table 2‟, and so on, must be numbered in the order in which they occur 

in the text. Tables must be clearly and simply laid out with clear row and column 

legends, units where appropriate, no vertical lines and horizontal lines only between 

the table title and column headings, between the column headings and the main 

body of the table, and after the main body of the table. 

Photographs and line drawings, referred to as ‟Figure 1‟, ‟Figure 2‟, and so on, must 

be numbered in the order in which they occur in the text. Diagrams and drawings 

should be produced using a computer drawing or graphics package. All illustrations 

must be suitable for reduction to single column (84 mm) or page width (174 mm) of 

the Journal, with particular attention to lettering size. Photographs must be 

reproduced as black and white image files (see section 3 below). 

(g) Terms and nomenclature  

Terms and nomenclature should abide by the Système International d'Unités. For a 

detailed guide to symbols, units and abbreviations, please consult the following text:  

The Symbols Committee of the Royal Society (1975, addenda 1981). Quantities, 

Units and Symbols. London: The Royal Society.  

For a comprehensive review of applications to sport and physical activity, please 

consult the following publication:  

Winter, E.M. and Fowler, N. (2009). Exercise defined and quantified according to the 

Système International d'Unités. Journal of Sports Sciences, 27, 447-460 

(h) Statistical analyses 
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Authors must at least accompany conventional P values with metrics such as effect 

sizes, confidence intervals of difference/change and minimum clinically or practically 

important difference. 

An effect size expresses a difference between groups or change within groups as a 

fraction of the variability between participants. Usually, this denominator is the 

standard deviation. 

Effect sizes can be evaluated as trivial (0–0.19), small (0.20–0.49), medium (0.50–

0.79) and large (0.80 and greater) (Cohen, J. [1992].  Psychological Bulletin, 112, 

155–159). Similarly, confidence intervals of difference/change (Cumming, G. & Finch, 

S., [2001].  Educational and Psychological Measurement, 61, 532–574) can evaluate 

outcomes on the basis of their inclusion of zero, i.e. no effect. 

 The confidence interval represents a plausible range of values within which the true 

(but unknown) population value lies (Cumming, G. [2012]. Understanding the new 

statistics. New York: Routledge). The greatest likelihood will arise from effects with 

narrow confidence intervals and therefore high precision. 

 Another way to evaluate the effectiveness of an intervention is by way of the 

minimum clinically (or practically) important difference. This difference should be 

stated before a study commences and expresses the smallest change in the principal 

outcome measure that must occur if the intervention is to be considered effective. It 

is usually taken to be equivalent to an effect size of 0.20.  

 3. Figures 

Please provide the highest quality figure format possible. Please be sure that all 

imported scanned material is scanned at the appropriate resolution: 1200 dpi for line 

art, 600 dpi for grayscale and 300 dpi for colour. 

Figures must be saved separate to text. Please do not embed figures in the 

manuscript file. 

Files should be saved as one of the following formats: TIFF (tagged image file 

format), PostScript or EPS (encapsulated PostScript), and should contain all the 

necessary font information and the source file of the application (e.g. CorelDraw/Mac, 

CorelDraw/PC). 

All figures must be numbered in the order in which they appear in the manuscript 

(e.g. Figure 1, Figure 2). In multi-part figures, each part should be labelled (e.g. 

Figure 1(a), Figure 1(b)). 
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Figure captions must be saved separately, as part of the file containing the complete 

text of the manuscript, and numbered correspondingly. 

The filename for a graphic should be descriptive of the graphic, e.g. Figure1, 

Figure2a. 

4. Publication charges 

Submission fee 

There is no submission fee for Journal of Sports Sciences. 

Page charges 

There are no page charges for Journal of Sports Sciences. 

Colour charges 

Colour figures will be reproduced in colour in the online edition of the journal free of 

charge. If it is necessary for the figures to be reproduced in colour in the print 

version, a charge will apply. Charges for colour figures in print are £250 per figure 

($395 US Dollars; $385 Australian Dollars; 315 Euros). For more than 4 colour 

figures, figures 5 and above will be charged at £50 per figure ($80 US Dollars; $75 

Australian Dollars; 63 Euros). 

Depending on your location, these charges may be subject to Value Added Tax. 

5. Compliance with ethics of experimentation 

Authors must ensure that research reported in submitted manuscripts has been 

conducted in an ethical and responsible manner, in full compliance with all relevant 

codes of experimentation and legislation. All manuscripts which report in vivo 

experiments or clinical trials on humans or animals must include a written Statement 

in the Methods section that such work was conducted with the formal approval of the 

local human subject or animal care committees, and that clinical trials have been 

registered as legislation requires. 

Authors must confirm that any patient, service user, or participant (or that person‟s 

parent or legal guardian) in any research, experiment or clinical trial who is described 

in the manuscript has given written consent to the inclusion of material pertaining to 

themselves, and that they acknowledge that they cannot be identified via the 

manuscript; and that authors have anonymised them and do not identify them in any 

way. Where such a person is deceased, authors must warrant they have obtained 

the written consent of the deceased person‟s family or estate. 

Authors must confirm that all mandatory laboratory health and safety procedures 

have been complied with in the course of conducting any experimental work reported 
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in the manuscript; and that the manuscript contains all appropriate warnings 

concerning any specific and particular hazards that may be involved in carrying out 

experiments or procedures described in the manuscript or involved in instructions, 

materials, or formulae in the manuscript; and include explicitly relevant safety 

precautions; and cite, and if an accepted standard or code of practice is relevant, a 

reference to the relevant standard or code. Authors working in animal science may 

find it useful to consult the Guidelines for the Treatment of Animals in Behavioural 

Research and Teaching. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_______________________________________________________________ 

Pesquisador responsável: Felipe Fossati Reichert 

Instituição: Escola Superior de Educação Física – Universidade Federal de Pelotas 

Endereço: Rua Luiz de Camões, 625 - Bairro Três Vendas - Pelotas - RS 

Telefone: (53) 32732752 
_________________________________________________________________ 
 

Concordo em participar do estudo “Associação entre condicionamento físico e 

desempenho técnico em atletas profissionais de futsal durante jogos oficiais”. Estou 

ciente de que estou sendo convidado a participar voluntariamente do mesmo. 

PROCEDIMENTOS: Fui informado de que o objetivo geral será “investigar a 

associação entre condicionamento físico e desempenho técnico de atletas 

profissionais de futsal durante jogos”, cujos resultados serão mantidos em sigilo e 

somente serão usadas para fins de pesquisa. Estou ciente de que a minha 

participação envolverá “execução de testes físicos composta por: teste de agilidade, 

impulsão vertical, teste de sprints de 40 metros para mensurar potência anaeróbia e 

teste máximo até exaustão para mensurar potência aeróbia; questionário sobre a 

experiência na modalidade; e meu desempenho no decorrer das partidas será 

observado por meio de scout técnico”. Todos os testes serão previamente 

explicados e demonstrados, para meu juízo e decisão sobre minha participação. 

RISCOS E POSSÍVEIS REAÇÕES: Fui informado que os riscos se referem a 

possíveis desconfortos (náuseas) e desconforto muscular comum em alguns casos 

de esforço físico intenso, que é recuperável sem a necessidade de intervenção. Na 

eventualidade de qualquer ocorrência de saúde, a SAMU será acionada. 

BENEFÍCIOS: Terei acesso aos resultados, indicando meu condicionamento físico 

atual e meu desempenho técnico na competição; também estarei contribuindo com a 

ESEF/UFPel no enriquecimento de novas pesquisas para o meio acadêmico. 

Adicionalmente, os resultados encontrados contribuirão para o planejamento dos 

treinamentos da minha equipe objetivando melhorar cada vez mais o desempenho 

nas partidas de futsal. 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: Como já me foi dito, minha participação neste 

estudo será voluntária e poderei interrompê-la a qualquer momento. 
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DESPESAS: Eu não terei que pagar por nenhum dos procedimentos, nem receberei 

compensações financeiras.  

CONFIDENCIALIDADE: Estou ciente que a minha identidade permanecera 

confidencial durante todas as etapas do estudo. 

CONSENTIMENTO: Recebi claras explicações sobre o estudo, todas registradas 

neste formulário de consentimento. Os investigadores do estudo responderam e 

responderão, em qualquer etapa do estudo, a todas as minhas perguntas, ate a 

minha completa satisfação. Portanto, estou de acordo em participar do estudo. Este 

Formulário de Consentimento Pré-Informado será assinado por mim e arquivado na 

instituição responsável pela pesquisa. 

 

Nome do participante/representante legal:______________________________ 

Identidade:_________________ 

ASSINATURA:_______________________________ DATA: ___ / ___ / _____ 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO INVESTIGADOR: Expliquei a 

natureza, objetivos, riscos e benefícios deste estudo. Coloquei-me a disposição para 

perguntas e as respondi em sua totalidade. O participante compreendeu minha 

explicação e aceitou, sem imposições, assinar este consentimento. Tenho como 

compromisso utilizar os dados e o material coletado para a publicação de relatórios 

e artigos científicos referentes a essa pesquisa. Se o participante tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da ESEF/UFPel – Rua Luis de Camões, 625 – CEP: 

96055-630 - Pelotas/RS; Telefone: (53) 3273-2752. 

ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

___________________________________________ 

 


