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Dermatoglifia, somatotipo e composição corporal no beach 
handball: Estudo comparativo entre diferentes níveis de 
qualificação esportiva 
Dermatoglyph, somatotype and body composition in beach handball: 
Comparative study among different level of sportive qualification 

J.E.A. Sena, A.L.M. Gomes, A. Mimbacas, U.M.G. Ferreira 
ARTIGO ORIGINAL   |   ORIGINAL ARTICLE 

 
RESUMO 

O objetivo deste estudo foi comparar a dermatoglifia, somatotipo e composição corporal em diferentes 
níveis de qualificação esportiva do beach handball feminino brasileiro. O presente estudo teve um 
cunho transversal, descritivo e caráter comparativo. A amostra foi composta por n=32 atletas; (n=10) 
alto rendimento (Bicampeãs mundiais); (n=11) intermediário rendimento (disputam campeonatos 
nacionais) e (n= 11) baixo rendimento (disputam torneios de bairro e/ou no máximo municipal). 
Utilizou-se a média, desvio-padrão, mínimo, máximo, a MANOVA, a ANOVA one way, teste de 
Kruskal-Wallis, o teste Post Hoc de Scheffé, nível de significância de p < .05. Não houve diferença (p > 
.05) para: A, L, W, D10, SQTL D10, SQTL e IMC, mas diferença para %G. Houve maior incidência de 
presilha (L) e das formulas L>W, ALW, W>L, AL. Os grupos apresentaram em média um IMC 
eutrófico, com o alto, intermediário e baixo rendimentos, apresentando respetivamente 22.74 kg/m², 
23.70 kg/m² e 22.01 kg/m², com %G acima de valores para o beach handball. O somatotipo foi 
mesomorfo endomorfo para todos os grupos. Embora a velocidade tenha sido a qualidade física com 
maior predisposição genética (alto, intermediário e baixo rendimentos respetivamente 71.0%, 54.0%, 
83.0%), a qualificação esportiva caracterizou-se por coordenação, resistência, velocidade e força 
explosiva, com o alto rendimento apresentando melhores valores que os demais. 
Palavras-chave: dermatoglifia, somatotipo, composição corporal, beach handball 
 

ABSTRACT 
The aim of this study was to compare the dermatoglyph, somatotype and body composition at different 
level of qualification of Brazilian women's beach handball. This study was transversal, descriptive and 
comparative character. The sample consisted of n=32 athletes; (n=10) high performance (bi-champion 
of the world); (n=11) intermediary performance (compete national championships) and (n = 11) low 
performance (compete neighborhood tournaments and/or at most municipal). Was used the mean, 
standard deviation, minimum, maximum, MANOVA, one-way ANOVA, Kruskal-Wallis test, and 
Scheffe's post hoc test, significance level of p < .05.There was no difference (p > .05) for: A, L, W, 
D10, SQTL D10, SQTL e IMC, but difference to % G. There was a higher incidence of loop (L) and the 
formulas L>W, ALW, W> L, AL. The groups presented on average BMI eutrophic, with high, 
intermediary and low performance, presenting respectively 22.74 kg/m², 23.70 kg/m² and 22.01 kg/m² 
with G% above values for the beach handball. The Somatotype was mesomorphic endomorph for all 
groups. Although the velocity has been the physical quality with greater genetic predisposition (high, 
intermediary and low performance respectively 71.0%, 54.0%, 83.0%), the sportive qualification was 
characterized by coordination, endurance, velocity and explosive strength, with high performance 
presenting better values than the others. 
Keywords: dermatoglyph, somatotype, body composition, beach handball 
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O handebol de areia conhecido como Beach 
handball é um esporte novo que começou a se 
popularizar durante os últimos anos da década 
de 90, com torneios e pequenos campeonatos 
espalhados por diversos países. Atualmente, o 
Beach handball do Brasil figura entre os 
melhores do mundo, tendo conquistado no 
feminino, o Bicampeonato mundial, ouro no 
último Pan-americano além de Campeã do Ibe-
ro Americano. Entretanto, não obstante essas 
performances, ainda percebe-se atualmente no 
Brasil um relativo empirismo na preparação 
física de atletas de Beach handball, o que tende 
a refletir na preparação técnica. Dentro desta 
perspetiva, fica premente a necessidade deste 
empirismo ser fundamentado cientificamente, 
ação esta que, na programação do treinamento 
esportivo, pode ser o diferencial entre sucesso 
e o fracasso (Bastos, Dantas, & Fernandes 
Filho, 2006). Corroborando, estudos mostram 
o valor do conhecimento desse esporte de 
forma abrangente através da investigação das 
variáveis envolvidas tanto na constituição de 
seus praticantes quanto nas qualidades físicas 
(Nogueira, Cunha Junior, Dantas, & Fernandes 
Filho, 2005). Assim dentro deste contexto, 
surge como elemento de fundamental impor-
tância o estudo das impressões digitais en-
quanto marcas genéticas. Corroborando, Cu-
nha e Fernandes Filho (2004) explicam que 
essas marcas genéticas são informativas e 
objetivas, e que, não dependendo da etnia e da 
nacionalidade, podem ser utilizadas, mundial-
mente, na prática, na seleção e na orientação 
desportiva, possibilitando ainda a escolha mais 
adequada e a especialização no esporte, com a 
perspetiva de otimização quanto ao talento 
individual. Em seus estudos Rolim Filho e Fer-
nandes Filho (2007) mostram que os fatores 
genéticos herdados são determinantes no 
sucesso desportivo demonstrado. Tão impor-
tantes quanto às variáveis genéticas, são as 
variáveis morfológicas para que a atleta possa 
manter um bom rendimento durante as com-
petições. Como em outras modalidades espor-
tivas, o Beach handball exige atletas com carac-
terísticas morfológicas específicas, as quais 

influenciarão, direta ou indiretamente, as ações 
técnicas e táticas desta modalidade. Este fato é 
contemplado nos estudos de Nogueira, Mene-
zes, Dantas e Fernandes Filho (2002). Dessa 
forma, diante do supra abordado é que se 
justifica a necessidade de se conhecer e se 
entender, através deste estudo comparativo, 
esta nova modalidade, propiciando relevantes 
subsídios científicos para que os técnicos 
possam nortearem-se no desenvolvimento da 
performance de atletas femininas de Beach 
handball de diferentes qualificações esportivas. 

 
MÉTODO 

Amostra 
Este estudo, de caráter transversal, descri-

tivo e comparativo, envolveu uma amostra 
composta por n=32 atletas do sexo feminino, 
sendo que destas, (n=10) eram atletas de alto 
rendimento; representando a população de 
jogadoras da seleção brasileira, adulta femi-
nina, da modalidade handebol de areia, bicam-
peã mundial; (n=11) eram atletas de rendi-
mento intermediário, jogadoras da seleção 
paraibana feminina adulta de handebol de areia 
que disputam campeonatos nacionais, mas que 
não foram convocadas para integrar a seleção 
brasileira e (n= 11) eram jogadoras de baixo 
rendimento, composto de jogadoras de equipes 
que disputam torneios de bairro e/ou no máxi-
mo municipal, e que nunca disputaram uma 
competição oficial (Confederação ou Federação 
e/ou liga de handebol de areia no Brasil ou em 
outro país), com idades entre 14 a 25 anos. 

 
Instrumentos e Procedimentos 

O protocolo escolhido para determinação 
das características dermatoglíficas foi o da der-
matoglifia digital de Cummins e Midlo (Ferrei-
ra, Vieira, Fernandes, & Fernandes Filho, 
2010). Este método compreende a obtenção 
das Impressões Digitais e seu posterior proces-
samento. Com o intuito de se obter as Impres-
sões Digitais foram utilizados papel, almofada 
de coleta da marca Impress®. O método de 
coleta das impressões digitais foi o seguinte: 
As falanges distais dos dedos das mãos foram 
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pressionadas contra a almofada de impressão e 
com isto recobertas por uma fina camada de 
tinta especial. Em seguida pressionou-se a fa-
lange distal de cada dedo no papel realizando 
um movimento rotatório que se iniciou na 
porção ulnar da mesma e terminou no seu lado 
radial sem borrar a impressão (Santos & 
Fernandes Filho, 2004).  

A leitura das impressões digitais foi reali-
zada de acordo com o método abaixo descrito: 
Arco (A) (desenho sem deltas), caracterizado 
pela ausência de trirrádios ou deltas sendo 
composto por cristas que atravessam transver-
salmente a almofada digital; Presilha (L) 
(desenho de um delta) é um desenho parcial-
mente fechado em que as cristas da pele ini-
ciam em um extremo do dedo e encurvam-se 
distalmente em relação ao outro sem se 
aproximar daquele onde se originam; Verticilo 
(W) (desenhos de dois deltas) é uma figura 
fechada em que as linhas centrais localizam-se 
em volta do núcleo do desenho (Santos & 
Fernandes Filho, 2004). Quantidade de linhas 
(QL) - a quantidade de linhas das cristas de 
pele, dentro do desenho, é contada, segundo a 
linha que liga o delta ao centro do desenho, 
sem levar-se em consideração a primeira e a 
última linha da crista. Com estes valores po-
dem ser calculados os índices padronizados e 
fundamentais das impressões digitais: a quan-
tidade dos desenhos de cada tipo para os 10 
(dez) dedos das mãos; a quantidade de linhas 
em cada dedo das mãos; a complexidade dos 
desenhos ou índice delta (D10) nos 10 (dez) 
dedos das mãos que é obtido realizando a soma 
de deltas de todos os dedos de modo que a 
contagem de valor do Arco (A) é 0 (ausência 
de delta); da Presilha (L) é 1 (um delta); do 
Verticilo (W) ou do S-desenho são 2 (dois 
deltas) o que equivale à fórmula final S L + 2 S 
W = ∆10; O somatório da quantidade total de 
linhas (SQTL) que é a soma da quantidade de 
linhas referente aos 10 (dez) dedos das mãos; 
os tipos de fórmulas digitais que indicam a 
representação dos diferentes tipos de desenhos 
nos indivíduos: AL - a presença de arco e pre-
silha em qualquer combinação; ALW - a pre-

sença de arco, presilha e verticilo em qualquer 
combinação; 10L - dez presilhas; LW - a pre-
silha e o verticilo em que o número de pre-
silhas é maior ou igual a 05 (cinco); WL - o 
verticilo e a presilha em que o número de ver-
ticilos é maior do que 05 (cinco) (Santos & 
Fernandes Filho, 2004).  

Os índices do somatótipo foram obtidos 
pelo método somatotipológico de Heath e 
Carter (Nishioka, Dantas, & Fernandes Filho, 
2007).  

Os protocolos utilizados para se obter estes 
índices foram os de medidas de peso corporal, 
estatura, perímetro de braço direito contraído 
corrigido, perímetro de perna direita corrigida, 
dobras cutâneas subescapular, triciptal, supra-
espinhal e panturrilha medial e diâmetros 
ósseos bi epicôndiliano umeral e bi condiliano 
femural, conforme Fernandes Filho (2003). Os 
instrumentos utilizados foram: Balança mecâ-
nica da marca Filizola; adipômetro da marca 
Lange, Beta Technology Incorporated Cambrid-
ge, Maryland; estadiômetro da marca Sanny; 
fita de medida antropométrica marca Mabis 
Modelo Gulick, e paquímetro da marca Sanny. 
Com o objetivo de analisar os dados do soma-
totipo das atletas com relação às diferentes 
qualificações esportivas, recorreu-se ao cálculo 
da distância de dispersão do somatotipo (DDS) 
conforme Carter (2005). Esta técnica consiste 
na medida da distância no espaço tridimen-
sional entre dois somatotipos (A e B) que, em 
termos práticos, leva em consideração a ampli-
tude entre cada somatotipo com um somato-
tipo de referência. Considera-se como variação 
significativa entre os somatotipos valor da DDS 
igual ou maior a duas unidades (Lima, Sigwalt, 
Rech, & Petroski, 2007). A dispersão do 
somatotipo de 2.0 é equivalente à mudança de 
uma unidade na classificação de um com-
ponente. Este valor (2.0) é usado para indicar 
diferenças entre somatotipos médios de atletas 
(Lima, Sigwalt, Rech, & Petroski, 2007). A 
distância é traduzida pelo resultado da raiz 
quadrada da soma dos quadrados das dife-
renças entre cada componente, obtida pela 
seguinte fórmula: 
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DDS (A,B) = 
222 )()()( EctoBEctoAMesoBMesoAEndoBEndoA −+−+−  

 
Onde: DDS = distância de dispersão do somatotipo; 
A=somatotipo de referência; B= somatotipo para 

comparação; Endo=endomorfia; Meso=mesomorfia; 
Ecto=ectomorfia. 

 
As características nutricionais foram 

delineadas através do Índice de Massa Corporal 
– IMC, que é a razão entre o peso do indivíduo 
em quilos e sua altura em metros ao quadrado 
(Guedes & Guedes, 2006). Os pontos de cortes 
do IMC para avaliação do estado nutricional 
das atletas adultas foram obtidos segundo a 
classificação da OMS (Fernandes Filho, 2003) 
e para as adolescentes (≥ 10 anos e < 20 anos 
de idade) foram os adotados pela WHO (De 
Onis et al., 2007). O percentual de gordura 
para as atletas adultas foi calculado inicial-
mente através da equação de Jackson, Pollock e 
Ward (apud Costa, 2001) para estimar a densi-
dade corporal e em seguida utilizou-se da 
equação proposta por Siri para a realização do 
cálculo do percentual de gordura (%G) (Gue-
des & Guedes, 2006). Esse processo foi utili-
zado após a mensuração das medidas das do-
bras cutâneas Tricipital, Suprailiaca e Coxa, 
obtidas através de um adipômetro da marca 
Lange, Beta Technology Incorporated Cambrid-
ge, Maryland. Foram realizadas três medidas 
de cada uma das dobras. A classificação desses 
resultados foi feita por pontos de corte propos-
tos pela ACMS (2006). O percentual de gor-
dura para as adolescentes foi estimado a partir 
da equação de Slaughter a qual considera o 
gênero, a raça e o grau de maturação. A classi-
ficação desses resultados foi feita por pontos 
de corte propostos por Deurenberg (Costa, 
2001). As adolescentes se autoavaliaram matu-
racionalmente em PP (pré-púberes), PU (púbe-
res) e PO (pós-púberes), conforme a classifi-
cação da maturação sexual de Tanner (Guedes 
& Guedes, 2006). Para esse procedimento foi 
fornecido a cada participante uma tabela, 
contendo desenhos onde eram descritos cinco 
estágios de desenvolvimento mamário e da 

pilosidade pubiana, sendo que por meio de 
autoavaliação, as atletas se classificaram em 
índices de 1 a 5 por comparação a um padrão 
fotográfico.  

O presente trabalho de pesquisa foi subme-
tido e aprovado pelo Comitê de Ética da Pes-
quisa (CEP) da Rede Euro-americana de Motri-
cidade Humana - REMH sob o nº 011/2008 e 
atenderá às Normas Sobre Pesquisa Envol-
vendo Seres Humanos, que constam na reso-
lução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 
de 10 de outubro de 1996. 

 
Análise Estatística 

Para formar o banco de dados utilizou-se do 
pacote computadorizado e gráfico SPSS versão 
16.0, aplicando em seguida a análise da 
estatística descritiva para obter medidas de 
tendência central e dispersão. A comparação 
dos parâmetros estudados foi observada pela 
Estatística Inferencial. A normalidade dos 
dados foi verificada por meio do teste Komo-
gorov-Smirnov, onde se confirmou a distribui-
ção normal para as variáveis apresentadas. Em 
seguida foram aplicadas a Análise de variância 
multivariada (MANOVA) e Análise de variân-
cia (ANOVA) com uma classificação (ANOVA 
one way) com o respetivo teste não paramé-
trico de Kruskal-Wallis e o teste de compara-
ção múltipla (Post Hoc) de Scheffé para avaliar 
grupos diferentes em média quando o teste F 
da ANOVA apresenta resultado significativo 
(valor de p < .05). 

 
RESULTADOS 

Na Tabela 1 foram descritas as caracterís-
ticas das equipes investigadas, quanto à idade, 
massa corporal e estatura. As análises eviden-
ciaram que houve diferença estatística signifi-
cativa nos valores médios das idades (F = 
17.288; p < .000). O teste de Scheffé apresenta 
provável a igualdade na idade média dos 
grupos alto e intermediário rendimentos e 
estes com valores médios diferentes do grupo 
de baixo rendimento.   

A massa corporal apresenta diferença signi-
ficativa nos valores médios dos três grupos
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Tabela 1. 
Medidas estatísticas descritivas para idade (ID), massa corporal (MC) e estatura (EST) dos três grupos investigados 

Medida 
estatística 

Alto rendimento Rendimento intermediário Baixo rendimento 

ID MC EST ID MC EST ID MC EST 

n 10 10 10 11 11 11 11 11 11 

Mín_med 19.00 47.60 152.00 21.00 56.50 150.90 14.00 48.80 157.50 

Média 26.80 65.43 169.50 27.36 64.10 164.76 15.36 57.30 161.51 

Máx_med 42.00 80.10 179.50 35.00 74.10 173.10 17.00 63.60 169.00 

δ 7.82 9.44 8.09 5.23 5.16 5.75 .92 5.08 3.23 

Erro Padrão 2.47 2.98 2.55 1.57 1.55 1.73 .27 1.53 .97 

Curtose .47 .20 1.32 -1.76 -.03 3.01 - .44 -1.00 1.87 

Tipo Curtose leptoc leptoc leptoc platic platic leptoc platic platic leptoc 

 

Tabela 2. 
Valores percentuais dos tipos de desenho (A, L, W) e média (M) e desvio-padrão (DP) de D10 e SQTL dos três grupos 
investigados 

Equipes 
Predominância (%) M ± DP 

A L W D10 SQTL 

Alto rendimento 9.0 71.0 20.0 11.8±2.65 131.3±41.20 

Rendimento intermediário 10.0 54.0 36.0 12.6±5.46 118.9±48.83 

Baixo rendimento 4.0 83.0 13.0 10.8±2.48 122.8±30.11 

 

(F = 4.458; p = .021) e o teste de comparação 
múltipla de Scheffé mostra provável que o 
grupo de alto rendimento é o de maior peso 
médio. A estatura apresenta valores médios 
diferentes pelo teste F (F = 4.746; p = .016) e 
o teste de Scheffé mostra que o grupo de alto 
rendimento é o que possui maior estatura mé-
dia. As mesmas conclusões foram obtidas com 
a utilização do teste não paramétrico de Krus-
kal-Wallis (valor de p < .05). Notou-se que em 
relação à idade, as atletas da equipe de baixo 
rendimento encontravam-se em menores está-
gios maturacionais. 

No que consiste à dermatoglifia, a Tabela 2 
mostra os aspetos qualitativos e quantitativos, 
através da frequência dos desenhos dermatogli-
ficos A, L e W expressos em percentuais e dos 
valores médios e desvio padrão do D10 e 
SQTL. A análise de variância mostrou não 
existir diferença significativa entre esses mar-
cadores genéticos nos grupos estudados: A (F 
= .263; p = .771), L (F = 3.257; p = .053), W 

(F = 2.171; p = .132), D10 (F = .623; p = 
.543), SQTL (F = .250; p = .780). 

A tabela 3 mostra os valores percentuais 
das fórmulas digitais encontradas, as quais de-
monstram a associação entre índices dermato-
glíficos notando-se algumas classificações de 
qualidades físicas e suas derivações. Os grupos 
apresentaram uma maior incidência das fórmu-
las L>W, ALW, W>L e AL. 

Já no que se refere à composição corporal 
houve diferença significativa nos grupos estu-
dados para a variável Percentual de gordura (F 
= 5.701; p = .008), entretanto no IMC não se 
observou resultado significativo entre as mé-
dias destes grupos (F = 1.690; p = .202). A 
mesma conclusão foi obtida com o teste não 
paramétrico de Kruskal-Wallis. 

Na tabela 4 no que concerne ao IMC 
observa-se que nos valores médios das equipes, 
não obstante tenha havido pequena oscilação, 
os mesmos, entretanto se encontram classifi-
cados como Eutróficos (referência=18.5 ≤ IMC 
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Tabela 3. 
Valores percentuais das fórmulas digitais dos três grupos investigados 

Fórmulas 
digitais 

Rendimento 

Intermediário Alto Baixo 

n % n % n % 

AL .0 .0 2.0 20.0 3.0 27.3 

AW .0 .0 .0 .0 .0 .0 

ALW 1.0 9.1 4.0 40.0 1.0 9.1 

10W 1.0 9.1 0.0 .0 0.0 .0 

L>W 4.0 36.3 2.0 20.0 2.0 18.2 

W>L 2.0 18.2 1.0 10.0 1.0 9.1 

10A 1.0 9.1 .0 .0 .0 .0 

10L 1.0 9.1 .0 .0 4.0 36.3 

L=W 1.0 9.1 1.0 10.0 .0 .0 

 

Tabela 4. 
Medidas estatísticas descritivas para índice de massa corporal (IMC) e percentual de gordura (%G) dos três grupos 
investigados 

Medida 
estatística 

Alto rendimento Rendimento intermediário Baixo rendimento 

IMC %G IMC IMC %G IMC 

n 10 10 11 10 10 11 

Mín_med 19.34 18.27 20.26 19.34 18.27 20.26 

Média 22.74 22.04 23.70 22.74 22.04 23.70 

Máx_med 27.72 26.59 27.55 27.72 26.59 27.55 

δ 2.50 3.25 2.21 2.50 3.25 2.21 

Erro Padrão .79 1.02  .66 .79 1.02  .66 

Curtose .36 -1.82 - .55 .36 -1.82 - .55 

Tipo Curtose leptoc platic platic leptoc platic platic 

 
 
< 25 kg/m²). Já o percentual de gordura (%G) 
se mostrou mais elevado no rendimento inter-
mediário e menor no alto rendimento. 

Os resultados descritivos das características 
do somatotipo estão demonstrados na Tabela 
5, onde mostram as características das equipes 
investigadas, quanto aos componentes endo-
morfo, mesomorfo e ectomorfo. Todos os gru-
pos apresentaram um somatotipo médio meso-
morfo endomorfo onde fica evidente o equilí-
brio entre os componentes muscular e adiposo. 

A Figura 1 mostra a comparação das distân-
cias entre os somatotipos (DDS) das equipes 
de rendimento intermediário (campeã brasi-

leira) e baixo rendimento (campeã escolar) 
com relação à equipe de alto rendimento (3.98-
4.60-2.35) (campeã mundial). 

 

 
Figura 1. Distância de dispersão do somatotipo entre 

a equipe de alto rendimento e as outras
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Tabela 5. 
Medidas estatísticas descritivas para o somatotipo dos três grupos investigados 

Medida 
estatística 

Alto rendimento Rendimento intermediário Baixo rendimento 

Endo Meso Ecto Endo Meso Ecto Endo Meso Ecto 

n 10 10 10 11 11 11 11 11 11 

Mín_med 2.83 2.71 .67 4.06 3.06 .50 4.03 4.15 .87 

Média 3.98 4.60 2.35 5.36 5.30 1.70 4.79 5.08 2.15 

Máx_med 5.42 6.71 3.97 7.67 7.74 3.22 6.07 6.92 3.27 

δ .71 1.42 1.06 1.26 1.61 .96 .70 .88 .75 

Erro Padrão .22 .45 .33 .38 .48 .29 .21 .26 .22 

Curtose 1.06 -1.45 - .57 - .50 -1.41 -1.42 - .25 .96 - .63 

Tipo Curtose leptoc platic platic platic platic platic platic leptoc platic 

Classificação Mesomorfo-endomorfo Mesomorfo-endomorfo Mesomorfo-endomorfo 

 
 

DISCUSSÃO 
A diferença entre as idades das atletas é 

explicado pelas características da qualificação 
esportiva de baixo rendimento da amostra que 
é uma equipe composta por jogadoras adoles-
centes, que se encontram em estágio puberal, 
que disputam torneios de bairro e/ou no máxi-
mo municipal, e que nunca participaram de 
uma competição oficial, caso não ocorrido nas 
outras duas equipes em que as mesmas são 
formadas por atletas adultas.  

Tanto na massa corporal quanto na estatura 
as diferenças estatisticamente significantes 
entre o grupo de alto rendimento com o grupo 
de baixo rendimento, deveram-se às peculiares 
características inerentes a cada faixa etária, 
onde a maturação biológica do adulto é muito 
superior ao do adolescente. As atletas de baixo 
rendimento estudadas por ter a idade crono-
lógica reduzida, pertenciam a categorias ini-
ciais da modalidade e se encontravam nos está-
gios iniciais de sua maturação biológica. 

Nas características dermatoglíficas, quando 
da análise do tipo de desenho, observou-se que 
a presilha (L) que identifica a velocidade é a 
qualidade física com maior predisposição gené-
tica nos grupos estudados. Na predominância 
relativa de cada tipo de desenho observa-se 
maiores valores relacionados à Presilha (L) 
seguido de verticilo (W), com uma redução dos 

valores do desenho A. Resultados semelhantes 
também foram encontrados em outras moda-
lidades esportivas (Silva Dantas, Alonso, & 
Fernandes Filho, 2005). Entretanto esse resul-
tado vai de encontro ao achado na Seleção 
Brasileira de Handebol feminino, convocada 
para o Pan-americano de 2003 (Nogueira et al., 
2005), onde na mesma obteve-se os valores: 
A=26.0%, L=51.0%, W=23.0%, D10= 9.8± 
5.60, SQTL=78.1±57.2 e que conforme os 
autores se traduzem em características do 
handebol feminino de alto rendimento no 
Brasil. Entretanto, estudos (ex. Nogueira et al., 
2002) afirmam que esses resultados não são 
compatíveis com o que exige o alto rendimento 
esportivo. Em outro estudo com a Seleção 
Brasileira de Handebol feminino adulto, os 
valores médios apresentados para os desenhos 
digitais, SQTL e D10 por posição de jogo, mos-
traram uma predisposição para potência e ní-
veis baixos de resistência e coordenação (No-
gueira et al., 2005). Nesse estudo nota-se 
também a influencia nos grupos, através da 
análise do D10 e SQTL, de significantes valores 
relacionados à coordenação motora e a resis-
tência aeróbica. A não diferença significativa 
entre os marcadores genéticos pode-se dever a 
uma provável influencia dos fatores fenotí-
picos, contribuindo diretamente no desenvolvi-
mento e determinação dos níveis de qualifica-
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ção esportiva ou desempenho dos grupos. No 
que consiste às fórmulas digitais, ao ser obser-
vada a combinação dos desenhos observou-se 
que estes podem inferir também uma predis-
posição genética para a força explosiva (ALW), 
resistência de velocidade (L>W) e agilidade 
(W>L) (Fernandes Filho, 2003; Silva Dantas, 
2004), qualidades físicas inerentes a prática do 
handebol, constatando-se dessa forma que os 
grupos avaliados possuem características geno-
típicas relacionadas à capacidade glicolítica 
bem como a anaeróbica alática. Este fato tam-
bém é observado quando de um maior índice 
de SQTL, principalmente do grupo de alto 
rendimento, o qual denota maior endurance 
(Santos, Dantas, & Fernandes Filho, 2007). 
Apesar de o handebol envolver a capacidade 
aeróbica, caracterizada pela intensidade do 
esforço durante toda a partida e para uma 
maior eficiência na remoção do ácido lático, a 
capacidade anaeróbica é a de maior significado 
para o atleta desta modalidade esportiva, uma 
vez que boa parte da movimentação predomi-
nante dos jogadores envolve esforços bastante 
intensos e de curta duração. Não obstante o 
fato de a velocidade ter sido a qualidade física 
com maior predisposição genética, ao fazer a 
correspondência dos dados encontrados nesse 
estudo com os dados descritos por Nishioka, 
Dantas e Fernandes Filho (2007) verificou-se 
que o grupo de alto rendimento enquadra-se 
entre os níveis III e IV, apresentando elevado 
índice de D10 e da SQTL. Desta forma, teriam 
maximizado os níveis somatico-funcionais de 
coordenação, de agilidade e de resistência de 
velocidade, minimizando os de velocidade e de 
forca. Por outro lado, os outros dois grupos 
restantes enquadram-se no nível III e desta 
forma teriam maximizado os níveis somatico- 
funcionais de velocidade e força explosiva, 
minimizando os de coordenação e resistência. 
Esses dados podem ser justificados pela solici-
tação das diferentes ações motoras exigidas 
pelo handball Beach. Conforme Cunha Junior, 
Cunha, Scheneider e Dantas (2006) a realiza-
ção de tarefas nos esportes coletivos é caracte-
rizada por um maior grau de complexidade, 

portanto, os atletas de modalidades coletivas 
necessitam de um nível mais elevado de 
coordenação e melhores níveis de resistência 
de velocidade, o que está de acordo com os 
mais altos níveis de coordenação, agilidade e 
resistência de velocidade apresentados pelo 
grupo de alto rendimento em detrimento dos 
altos níveis de velocidade e força explosiva 
apresentado pelos grupos de intermediário e 
baixo rendimento desse estudo. 

Nesse estudo, quando da análise morfoló-
gica, o IMC eutrófico foi similar aos percentu-
ais publicados em estudos realizados tanto em 
atletas de clubes participantes da V Liga Nacio-
nal de Handebol Feminino Adulto, quanto em 
atletas da Seleção Brasileira de Handebol 
Feminino, a nível Olímpico (Fróes, Pelozin, 
Vasques, Pacheco, & Fernandes, 2007). Em-
bora segundo (Fernandes Filho, 2003) o IMC 
não seja muito recomendado para conferir 
diagnóstico nutricional a atletas, pois apenas 
mostra a massa corporal total e não diferencia 
a massa corporal magra da massa gorda, pode-
se comumente encontrar atletas com esse 
índice alterado (Guerra, Knackfuss, & Silveira, 
2006) fato esse observado nesse estudo quan-
do de valores médios máximos do IMC classifi-
cados como sobrepeso (referência = 25 ≤ IMC 
< 30 kg/m²) para atletas adultas conforme a 
OMS e (referência > P85 = 24.28) para atletas 
adolescentes conforme distribuições percenti-
lares segundo o sexo e idade recomendada pela 
International Obesity Task Force (Cole, 2000). 

Já no que consiste ao percentual de gordura 
(%G) observou-se que em todas as equipes os 
percentuais de gordura estavam com seus 
valores médios acima do preestabelecido para a 
maioria das atletas já que conforme Foss e 
Keteyian (2000), esse valor encontra-se entre 
12 e 22% de gordura corporal. Entretanto 
notou-se que na equipe de alto rendimento seu 
valor médio estava bem próximo do da 
população atlética. Resultados semelhantes 
foram encontrados por Colares (1994) em seu 
trabalho com atletas adultas de handebol 
competitivo do Rio de Janeiro. Um estudo 
realizado por Fróes et al. (2007),com atletas da 
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Seleção Brasileira de Handebol Feminino de 
nível Olímpico mostrou um percentual de 
gordura de 11.0%. Isso muito provavelmente 
ocorreu devido ao fato de que as atletas de 
altíssimo rendimento, além de se dedicarem a 
um período e a uma duração de treinamento 
maior, possuem acompanhamento nutricional 
e equipe técnica especializada. Por outro lado é 
oportuno acrescentar que ao serem observados 
os valores médios máximos, nota-se haver 
atleta (s) com sobrepeso leve (referencia=25 a 
30%), no grupo de alto rendimento e classi-
ficados como sobrepeso moderado (referência 
= 30 a 35%) no grupo intermediário e alto 
(30.01 a 36%) no grupo de baixo rendimento 
(Costa, 2001). 

Em relação aos componentes do somatotipo 
(endo-meso-ecto) foi verificado que os sujeitos 
do estudo, em média, revelaram uma caracte-
rística mesomorfo endomorfo, independentes 
de suas funções a serem desempenhadas den-
tro de uma partida. No intuito de observar se o 
melhor desempenho da equipe campeã mun-
dial (alto rendimento) foi influenciado pela 
característica morfológica observada nas atle-
tas, foi comparada a DDS das duas equipes 
(intermediário e baixo rendimento) investi-
gadas com a mesma. Notou-se que nenhuma 
das duas equipes investigadas superou o valor 
de duas unidades (DDS) o que torna essas 
equipes semelhantes morfologicamente à equi-
pe de alto rendimento (nesse caso, com predo-
mínio do componente mesomorfia). Para o 
somatotipo ser considerado um indicador de 
desempenho neste grupo, deveria mostrar uma 
distribuição das colunas de forma predominan-
temente ascendente, significando que as equi-
pes mais próximas da equipe de alto rendi-
mento (campeã mundial) seriam aquelas que 
deveriam demonstrar as menores DDS. Pelo 
contrário, observou-se uma forma nitidamente 
invertida, onde a equipe de baixo rendimento 
prevaleceu sobre a de rendimento interme-
diário. Estudo de Fernandes Filho, (2003) 
afirma que as atletas de alto nível de diversos 
esportes apresentam predominância do compo-
nente mesomorfo, demonstrando que a muscu-

laridade é um fator primordial para o desem-
penho esportivo. As atletas avaliadas nos 
grupos de alto (3.98-4.60-2.35), intermediário 
(5.36-5.30-1.70) e baixo rendimento (4.79-
5.08-2.15) nesse estudo apresentaram em 
média, resultados similares aos encontrados 
em atletas de elite da Grécia de handebol 
feminino (4.2-4.7-1.8) (Bayios, Bergeles, Apos-
tolidis, Noutsos, & Koskolou, 2006). Por outro 
lado o resultado desse estudo vem de encontro 
aos apresentados por Cunha Junior et al. 
(2006) em que mostra um somatotipo meso-
morfo balanceado (2.65-3.03-2.73) em atletas 
da seleção brasileira de 2006. Embora estudos 
mostrem que a endomorfia tem sido o compo-
nente predominante em algumas modalidades 
esportivas (Queiroga, 1998), nesse estudo foi 
confirmado equilíbrio entre mesomorfia e 
endomorfia. As exigências motoras relacio-
nadas ao beach handball, como velocidade, 
potência, agilidade e força, parecem não estar 
de acordo inteiramente com a configuração 
somatotipológica encontrada no presente estu-
do, haja vista que a predominância do compo-
nente endomorfia poderá prejudicar o desem-
penho das atletas.  

De modo geral no aspeto morfológico muito 
embora o IMC tenha-se mantido eutrófico em 
todos os grupos pesquisados os escores 
relativos ao %G sobressaíram-se acima dos 
padrões normais vistos na literatura, no grupo 
de rendimento intermediário. 
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