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Resumo 
 

 
A elaboração de perfis de características que possam servir de parâmetros nas 

diferentes categorias das modalidades esportivas e o investimento feito em estudos 

científicos tem mostrado uma grande importância para o desenvolvimento de novas 

gerações de atletas. Diante da importância do exposto, este estudo centra-se em 

identificar e comparar as características somatotípicas, qualidades físicas e 

marcadores genéticos de atletas brasileiros de voleibol do sexo masculino, na categoria 

infanto-juvenil com idades entre 14 e 17 anos, com diferentes níveis de qualificação 

esportiva (nível internacional, nacional e regional), em que utilizamos a balança, 

Estadiômetro, trena, paquímetro, adipometro para avaliar a somatotipia, o teste de 

alcance de ataque e bloqueio, arremesso de medicine-ball, Teste de agilidade-30 

metros  e Teste de AAHPER-30 para avaliar as qualidades físicas básicas e o método  

dermatoglifico  para identificar os marcadores genéticos. Na análise dos resultados 

constatou-se superioridade da seleção brasileira em relação às outras equipes para o 

componente somatotípico (ectomorfia), e para o nível de qualidades físicas básicas. 

Verificamos ainda não existir diferença significativa para os marcadores genéticos entre 

as equipes estudadas. Concluímos que os atletas brasileiros de voleibol em diferentes 

níveis de qualificação esportiva apresentam características peculiares à modalidade, 

sendo a estatura e as qualidades físicas o grande diferencial entre essas equipes. Os 

resultados confirmam a necessidade de se conhecer as características especificas dos 

atletas quando se trata de equipes de rendimento, tendo para isso o amparo de 

ciências como a nutrição, medicina, fisiologia e genética apoiando o melhor 

desenvolvimento esportivo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
The elabo ration of profiles with cha racteristics th at ca n be parameters i n t he diffe rent 

categories of sports modalities and the investment in scientific studies  have revealed a significant 

importance in the development of new generations of athletes. Based in the exposed, the purpose 

of this study  was to i dentify and compare the somatotype characteristics, physical qualities and 

genetic markers of Brazilian male volleyball players in the 14-17 category playing at different levels 

(international, national and regional). We used a scale, stadiometer, pachymeter, and adipometer to 

evaluate somatotype, at tack and block reach test, medicine ball toss, 30-meter agility test , the 

AAHPER -30 test to evalu ate basic physical qualities and the d ermatoglyphic method to i dentify 

genetic markers. The results show the superiority of the national team over the other squads in the 

somatotype component (ectomorphy), and in the l evel of basi c physical qualities. We found no 

significant dif ference in g enetic markers a mong the teams studied. We conclude that Brazilian 

volleyball players at different pe rformance levels have characteristics peculiar to th e sport, with  

height and physical qualities being significantly different among these teams. The results confirm de 

necessity of kno wing the  athlet es specific characteristics wh en dealin g with  high p erformance 

teams using nutrition, medicine, physiology and genetics’ specific knowledges to achieve a better 

sportive development.       
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1 INTRODUÇÃO 

 

O vole ibol brasi le i ro tem evoluído de forma rápida e é v isto hoje como uma 

escola modelo em nível  mundial  (1,2).   

Assim como todos os esportes de compet ição, esse esporte busca métodos que 

levem a um melhor desenvolvimento e desempenho, tendo como amparo para isso à 

evolução dos estudos relac ionados à ciência dos esportes, buscando a cada dia 

at letas com maior potencial  (3) .   

Para que os técnicos conheçam o perf i l  da modal idade e possam ter 

parâmetros de aval iação do desempenho dos seus at letas no esporte,  faz-se 

necessário o uso de referências que possibi l i tem a comparação dos at letas em 

relação a eles própr ios e a outros de mesma idade, e sexo (4) .   Nesse contexto um 

método a ser considerado é o da somatot ip ia que tem sido ut i l izado com freqüência 

dentro do esporte para se observar o t ipo f ís ico ideal (5) .  

 Dentro das c iências dos esportes sabemos que os estudos relacionados à 

genét ica têm evoluído em larga escala,  permit indo-nos entender e anal isar d i ferenças 

individuais e a potencial idade de cada individuo em relação à at iv idade esport iva e 

aos l imitantes genéticos que prejudicam a capacidade individual de evolução, além de 

permit i r  o p lanejamento do treinamento direcionado e indiv idual izado, possibi l i tando 

assim uma evolução completa do at leta (4,6) .   

O estudo do potencial  genét ico permite  uma orientação espor t iva antecipada e  correta ,  

de acordo com as necess idades  de cada t ipo de modal idade espor t iva (7) .                                                

Numerosos estudos e  invest igações têm buscado um perf i l  de at le ta  com 

caracter ís t icas especif icas a  cada modal idade espor t iva.  Por tanto,  os treinadores  devem ter  

um conhecimento geral  dos at le tas ,  u t i l izando-se de instrumentos adequados para aval iação 

dos mesmos e  conhecimento de elementos de ju ízo para seleção e  determinação da discipl ina 

espor t iva,  a  qual  possui  o  fator  genét ico  como um dos fatores  de determinação de 

desempenho (8) .           

                                                                                                      

A l i teratura  nacional  apresenta  alguns trabalhos na modal idade de voleibol  que tratam 

do potencial  genét ico ,  como os estudos de Fernandes Fi lho,  Medina em2002 (9) ;  Cabral  e t  a l  

em 2005 (10);  Zarry em 2005 (10) ,  u t i l izando como marcador  o  método dermatoglí f ico,  que 

segundo Abramova et  a l  (12)  é  um método s imples  que estuda as  impressões d igi ta is  e  a  



 

in ter l igação dessas  marcas genét icas  com as aptidões congênitas ,  podendo ser  u t i l izado como 

cr i tér io  de or ientação dentro do espor te .  

Portanto, com a necessidade de elaboração de pesquisas que possam dar base 

e auxi l iar  no processo de formação de futuras gerações de at letas que possam 

perpetuar o status conquistado pelo voleibol  brasi le iro e para ajudar a supr ir  a 

carência de estudos que permitam demonstrar  parâmetros, pr inc ipalmente nas 

categorias de base do esporte,  temos como objet ivo pr incipal  deste estudo anal isar 

as caracter íst icas somatotíp icas, nível  das qual idades f ís icas e o potencia l  genét ico 

de at letas de voleibol na categor ia infanto- juveni l  mascul ino do Brasi l  em di ferentes 

níveis de qual i f icação ou desempenho esport ivo. 

Diante do exposto, ao longo do nosso período de estudo desenvolvemos alguns 

t rabalhos sobre a temát ica:  

 

a)  ARTIGOS ANEXADOS:  

-  Comparat ive study of  the dermatoglyphic and anthropometr ic  prof i le at 

d i f ferent levels of  sport  qual i f icat ion in under-17 vol leybal l  teams. FIEP BULLETIN, 

Vol  75, 2005. 

-  Somatot ip ia e antropometr ia na seleção brasi le ira de voleibol .  Revista 

Motr ic idade-FTCD, 2007. 

b) ARTIGO SUBMETIDO: 

 -  Marcadores genét icos,  somatotíp ia e qual idades f ís icas em di ferentes níveis 

de qual i f icação do voleibol  brasi le iro.  Submet ido a revista,  Brazi l ian Journal  of  

Invest igat ive Pathology, Morphology and 'Morphometry,  2007 

c) APRESENTAÇÂO EM CONGRESSO CIÊNTIFICO   (Apêndice1) 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

A at iv idade f ís ica há muitos anos tem despertado o interesse das pessoas 

sendo motivo de constantes modif icações de concei to quando no passado era vis ta 

apenas em seu caráter  f ís ico e, a lgumas vezes, teve seu concei to baseado apenas 

em interesses pol í t icos ou como forma de autopromoção ou supremacia de raça seja 

no campo mi l i tar  ou esport ivo.  As mudanças foram ocorrendo e o movimento humano 

de forma geral  e o esporte,  em part icular ,  começa então a ser cada dia mais 

valor izado em todos os seus aspectos, inclus ive no que diz respeito às adaptações 

orgânicas psíquicas e intelectuais promovidas por ele (13).   

O voleibol surgiu em Massachusts nos Estados Unidos da América no ano de 

1895, através do americano Wil l iam Morgan, chegando ao Brasi l  por  vol ta de 1915, 

sendo observada uma maior popular ização após a conquista da medalha de prata nas 

Ol impíadas de Los Angeles.  Desde então tem evoluído de forma crescente, tornando-



 

se recordista mundial  de t í tu los há dez anos nas categorias de base e bi-campeão 

ol ímpico (14,  15,  16).   

O patamar alcançado pelo voleibol  brasi le iro torna constante a necessidade de 

formação de futuras gerações de at letas de al to nível ,  que possam dar cont inuidade a 

esse processo, fazendo-se necessár ia a elaboração de processos de detecção, 

seleção e promoção de ta lentos esport ivos, com programas de treinamento, a longo 

prazo, real izado de forma programada e s istemát ica.  Nesse sentido ressal ta-se a 

necessidade de elaborar um processo aval iat ivo que possibi l i te a construção de um 

perf i l  de desenvolv imento desses at letas,  levando em consideração var iáveis 

ps icológicas, sociais , antropométr icas, de apt idão f ís ica, de habi l idades motoras e 

genét icas (4,16).  

Dentro do contexto de evolução, o vo leibol  acompanhou o desenvolvimento da 

humanidade e dos esportes sofrendo inúmeras modi f icações desde a sua cr iação até 

os dias atuais.  Com a constante evolução, esse esporte se tornou ági l  e veloz por 

inf luência dos asiát icos que usaram essas qual idades para vencer adversár ios 

f is icamente mais v igorosos.  O trabalho árduo fo i  usado por a lgumas “escolas” para 

derrotar  di f íceis adversár ios,  fazendo com que o vole ibol  atual ut i l ize as qual idades 

de todas as escolas inter-re lac ionando-as, promovendo o aparecimento de at letas 

cada vez mais completos no cenário esport ivo (1) .    

Muitas vezes os métodos buscados nesse crescimento se opuseram aos 

métodos pedagógicos, procurando cada vez mais formas de treinamento que levem a 

um melhor desenvolvimento e desempenho no esporte,  tendo como amparo a 

evolução dos estudos relac ionados à ciência dos esportes, buscando a cada dia 

at letas com maior  potencia l  (3) .   As mudanças atuais nessa modal idade provocaram 

um aumento no nível  de exigência de um bom planejamento de treinamento 

envolvendo duração, intensidade e freqüência nos treinamentos f ís icos,  técnicos e 

táct icos de acordo com as necessidades de cada equipe ou dos at letas,  para que se 

possa desenvolver  as ações de curta duração e grande intensidade com períodos 

intercalados de descanso que caracter izam o esporte atual  (9,17).   

O vole ibol é considerado um esporte colet ivo que se caracter iza por sua 

var iabi l idade de ações de jogo com caráter  súbito e instantâneo exig indo uma sér ie 

de movimentos rápidos e complexos com ações táct icas extremamente var iadas.  

Essas caracter íst icas confi rmam a necessidade de se aperfeiçoar de maneira 

var iada as capacidades f ís icas,  e entre e las, a velocidade sendo uma valência f ís ica 

muito importante para o jogador de vole ibol,  const i tu indo-se em um aspecto de base 

para o desenvolvimento de outras capacidades, corroborando assim com Forthomme, 

Crois ier ,  Cr ie laard e Cloes (18) que apontam a grande importância dessa valência na 

ef ic iência e ef icácia de gestos técnicos como a cortada (19,20).  

 A prát ica dessa modal idade requer um amplo repertór io de habi l idades 

ut i l izando potência muscular  em di ferentes s i tuações de jogo. Conseqüentemente, o 



 

at leta necessi ta que essa qual idade f ís ica esteja em uma ót ima condição de 

desempenho, sendo a potência atualmente a var iável f ís ica de maior importância no 

vole ibol ,  uma vez que o at leta necessi ta de deslocamentos mais rápidos, sal tar  mais 

a l to em di ferentes si tuações e atacar mais for te (16),  corroborando assim com os 

estudos de Cordeiro,  Consenza e Albergar ia (21)  que just i f icam essa maior exigência 

da potencia muscular na mudança da regra,  uma vez que o tempo de ral ly  passou de 

7,6 segundos para 5,5 e o tempo de intervalo de 14,1 para 22,6 segundos, pr ior izando 

um sistema anaeróbico alát ico com boa capacidade de recuperação.  

Considerando os vár ios aspectos que envolvem o voleibol  e a gama de 

var iáveis envolv idas no processo de qual i f icação de um at leta é que se just i f ica cada 

vez mais o t rabalho mul t id isc ip l inar buscando a ot imização da performance esport iva 

(18).    

  Os níveis de exigência e especial ização dos esportes(8) evidenciam a 

importância de se conhecer mais profundamente cada modal idade em seus vár ios 

aspectos, em que, a observação de um perf i l  de caracter ís t icas de at letas de el i te de 

uma modal idade pode servir  como excelente parâmetro no momento da seleção dos 

at letas,  assim como para comparação e acompanhamento do treinamento.  A 

configuração do perf i l  de um grupo a ser  t rabalhado, pode ser o di ferencia l  entre o 

sucesso e o fracasso dentro da programação da estratégia de tre inamento (22).  

Sabe-se que para se obter um trabalho de al to nível  é necessár io que se 

observe uma sér ie de var iáveis através de métodos que tem evoluído de forma 

constante e rápida, fac i l i tando o trabalho dos prof issionais na ident i f icação dos 

ta lentos com maior possibi l idade de êxi to.  Entre essas var iáveis está o potencial  

genét ico de cada indivíduo, pois,  algumas var iáveis como estatura, peso, 

adiposidade, força muscular,  velocidade e potência parecem ser a l tamente 

dependentes da const i tu ição genética (23,24).   

O conhecimento do potencial  genét ico do individuo possibi l i ta a or ientação 

in ic ial ,  permit indo a real ização de trabalhos específ icos que procurem aperfe içoar os 

componentes f ís icos mais for tes e cr iar métodos para desenvolver os componentes 

f ís icos que são menos assegurados pela const i tu ição genét ica do individuo (25).   

 Uma or ientação esport iva antecipada, quando real izada de maneira correta em 

concordância com o potencia l  genét ico, possib i l i ta ao at leta alcançar as mais a l tas 

habi l idades esport ivas e progredir  rapidamente dentro das suas condições (6) .   

Nesse contexto, a dermatogl i f ia  estuda as impressões dig i ta is  que são 

marcadores genét icos informat ivos e objet ivos,  independem de nacional idade ou 

etnia,  podendo ser ut i l izadas como grande auxi l iar  na área esport iva,  uma vez que 

procura estabelecer uma relação das impressões dig i ta is  com aptidões herdadas 

genet icamente para determinadas habi l idades (11,26).    

Em Moscou,  o  Laboratór io de Antropologia,  Morfologia  e  Genét ica Espor t iva do 

Inst i tu to de Pesquisa Cient if ica  da Cultura  Fís ica  de toda Rússia  (VNIIFK) tem nos ú l t imos 



 

vinte anos real izado pesquisas em duas d ireções:  as  impressões d igi ta is  re lacionadas  às 

qual idades f ís icas  e  relacionadas ao t ipo  de a t ividade esport iva,  ident if icando os perf is  

dermatogl if icos,  somatot ipicos e qual idades  f ís icas  básicas  dos  a t le tas  de a l to  rendimento 

(26,27,28,29) .    

No Brasi l ,  as  impressões d igi ta is  vêm se f irmando como mais  um importante  

componente de estudo e  auxí l io  dentro do esporte ,  procurando trazer  maior  cient if ic idade a  

essa área tão complexa.  Nesse sent ido,  d iversos estudos têm sido real izados no país  com os 

diversos espor tes ,  como os de Si lva Dantas  e  Fernandes Fi lho em 2002 (30)  no futsal ,  Cabral  

em 2004 (16)  e  Zarry em 2005 (11)  no voleibol ,  Dantas  em 2004 (31)  no futsal ,  João e  

Fernandes Fi lho em 2002 (32)  na g inást ica o l ímpica,  entre  outros,  es tabelecendo parâmetros 

que podem auxil iar  a  or ientação adequada para o  desenvolvimento dos potenciais  de cada 

indivíduo em relação a  sua carga genét ica e  as  modal idades espor t ivas .   

Sabe-se que o  rendimento espor t ivo de um at le ta  é  resul tado da in ter l igação de muitas  

vaiáveis  observadas,  conf irmando ass im a  necess idade de se  acrescentar  protocolos como o 

da somatot ipologia que segundo Castanhede,  Dantas  e  Fernandes Fi lho (33) ,  tem sido muito 

u t i l izado quando relacionado ao esporte  e  a  performance f ís ica ,  obtendo resul tados 

comprovados no desenvolvimento espor t ivo.  

 O somatotípo vem sendo ut i l izado em diversos estudos para se conhecer o 

t ipo f ís ico ideal para cada modal idade esport iva,  tornando-se um excelente método de 

auxi l io na or ientação esport iva e descoberta de ta lentos alem de ser um instrumento 

de grande importância,  oferecendo a possib i l idade de classi f icar ,  descrever ou 

comparar os indivíduos. No esporte,  é possível se observar através do perf i l  

somatot ipico as mudanças do f ís ico causadas pelo processo de crescimento,  

maturação e tre inamento nos at letas em di ferentes níveis de qual i f icação esport iva 

(12,34).  

Diversos estudos têm tentado apresentar  um perf i l  através da somatot ipia dos 

jogadores de vole ibol,  procurando estabelecer o t ipo f ís ico ideal.  Os estudos acerca 

do somatot ípo com equipes de vole ibol tem concluído que mesmo em di ferentes 

países as seleções de uma mesma categor ia e um mesmo nível  de qual i f icação 

tendem a apresentar o mesmo perf i l  somatot ip ico. Alguns estudos também observam 

na mesma categoria, homogeneidade de perf i l  somatotíp ico nas diversas posições do 

jogo tanto no mascul ino quanto no feminino (5,10,16,35,36).  

O padrão de perf i l  somatot ip ico das seleções no Brasi l  atende as necessidades 

de acordo com as categor ias de jogo e nível  de qual i f icação das equipes estudadas, 



 

sendo observado que nas categor ias de base da seleção brasi le ira há uma for te 

predominância do componente ectomorf ico,  apresentando assim um perf i l  d i ferente da 

seleção adulta.  A tendência desse comportamento é modi f icar-se à medida que se 

anal isa as categor ias super iores em que o componente mesomorf ico tende a 

aumentar  devido ao nível  de maturação dos at letas,  mostrando caracterís t icas de 

associação da muscular idade com a estatura que é t ípica do voleibol  (10,36,  37).  

 Medina (38) observando o somatot ípo de at letas da seleção brasi le ira adul to 

mascul ina no ano de 2000, caracter izou-o como meso-ectomórf ico, atendendo aos 

padrões da modal idade em nível  mundial .  Assim como os estudos de Medina,  

Fernandes Fi lho em 2000 (8) ,  também com a seleção brasi le ira adulto mascul ino, 

observou um padrão mesomorfo-ectomorfo. 

Ao observar as diversas caracter ís t icas que compõem um jogador de al to 

rendimento,  percebe-se que a antropometr ia e os testes f ís icos têm uma signi f icat iva 

expressão na elaboração de valores de referência.  Entretanto,  a l i teratura na área do 

vole ibol  aponta uma carência de estudos que retratem essas var iáveis em categorias 

competi t ivas inic ia is , devido a uma for te tendência de anál ise da categor ia adul ta 

(39).  

Assim, através do processo de aval iação é possível  a e laboração de um perf i l  

do at leta amparando o seu processo de desenvolvimento.  Especif icamente no 

voleibol ,  diversos autores evidenciam a importância da aval iação antropométr ica e de 

desempenho motor ,  como fundamentais para alcançar o al to rendimento, sendo essas 

var iáveis capazes de amparar o monitoramento de um tre inamento em busca da 

minimização dos possíveis erros.  Caracter ís t icas especif icas como a estatura são 

consideradas condição indispensável por  a lguns autores para que se at in ja uma 

performance de al to nível  de rendimento na modal idade (39,40,41).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        3  INDEXAÇÃO DE ARTIGOS 
 

 

 
 

ARTIGO ANEXADO I 
(FIEP BULLETIN, Vol  75, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVE STUDY OF THE DERMATOGLYPHIC AND ANTHROPOMETRIC PROFILE AT 
DIFFERENT LEVELS OF SPORT QUALIFICATION IN UNDER-17 VOLLEYBALL TEAMS 

 
BRENO GUILHERME DE ARAÚJO TINÔCO CABRAL 

Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), Natal/RN/Brazil 
brenotcabral@hotmail.com

mailto:brenotcabral@hotmail.com


 

SUZET DE ARAÚJO TINÔCO CABRAL 
Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), Natal/RN/Brazil  

JOSÉ FERNANDES FILHO 
University, Rio de Janeiro/RJ/Brazil 

 
Abstract 
 
The identification of talent and the specific profile of each modality has become a constant in sport, 
attempting to adapt individual characteristics to the modality profile in order to achieve high performance 
levels. The aim of the present study was to compare the dermatoglyphic and anthropometric profile at 
different qualification levels in the sport of volleyball. The sample was composed of 37 male athletes, 
between 15 and 17 years of age, 14 belonging to the national team, 11 from the Amazonas state team 
(national champions) and 12 from the Sergipe state team (8th position in the national championship). The 
study was descriptive with a comparative analysis profile. In our study we used Cummins and Midlo’s 
dermatoglyphic profile (1942) to verify genetic characteristics, and for anthropometric evaluation, we used 
the measures of body mass, height and Guedes’ profile (1985) to verify fat percentage. In the statistical 
analysis we used variance analysis (ANOVA) and Tukey’s test to examine possible differences among 
the variables analyzed in the three groups involved in the study. The results show that there is no 
significant difference among the groups in the variables studied, with the exception of height and body 
mass where only the Brazilian national team differs from the others with a significantly higher average 
(p>0.002). We conclude that the groups presented the same dermatoglyphic characteristics and fat 
percentage. Since sport qualification level may be influenced by height and training, we recommend new 
studies to identify the genetic and anthropometric profile, including the physical qualities, of under-17 
male athletes at the different sport qualification levels. 
 
Key Words: Volleyball, Dermatoglyphics, Anthropometry 
 
INTRODUCTION 
 

Since the first concepts of motor skills and physical aptitude appeared in the 1920s, different 
points of view have emerged regarding the subject, and over time, these perceptions have changed. 
Later, man began to realize that the potentiality determined by his genetic constitution is a valuable 
differential in his individuality, which influences his entire being, be it in the morphologic, energetic or 
psychic component, and that environmental interferences, as well as directed external intervention, such 
as training, also influence his abilities, making the search for better performance indispensable 
(FERNANDES FILHO, 2003). 

The study of human genetics, in general, has evolved significantly and consequently so has sport 
genetics. Projects related to genetics allow us to understand and better study the individual differences 
and potential of each person in relation to sport activity and the genetic limits which1 hamper the 
individual capacity to evolve through training. Furthermore, it allows for directed and individualized 
training, thus enabling the complete evolution of the athlete (SILVA, 2003). Fiep2

Although we inherit many of our characteristics, environmental factors such as diet and training 
also influence in the expression of some characteristics. Therefore, different responses to the same 
training may be determined by various factors such as heredity, maturity, nutrition, rest and sleep, 
aptitude level, environmental influences, sickness or injury and even motivation (SHAKEY, 1998). The 
successful performance of an athlete is the result of the interaction of various factors, where the 
interrelation of personal characteristics, environmental factors and social context are determinants and 
genetic potential, learning and training methodology are of utmost importance (BRONFENBRENNER, 
1996). 

Hand in hand with the search for better performance in sport came the pursuit for talent, which 
can be defined as a natural ability to execute some activity, depending on the capacity, motivation and 
social setting that the individual finds himself in (FERNANDES FILHO, 2000). 

Sport talent must be seen as an agglomerate or set of basic individual characteristics for 
developing sport performance, where the level of performance or sport talent is determined by the training 
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process and by the interrelation of a large number of characteristics, thus revealing the individual 
differences and different levels of sport qualification (WEINECK, 1999). 

According to Gorayeb, Barros (1999), several factors must be taken into account when analyzing 
sport talent, among those, performance indicators, since these are important determinants in sport 
qualification. Physiological factors are currently the most used and studied when analyzing performance 
in athletes, where variables such as anthropometry, metabolism and neuromotor variables are of great 
importance in attempting to predict performance. 

The adaptation and application of strategies significantly influence sport development and 
performance, but these strategies are determined by the knowledge of particular characteristics of each 
sport, which, according to Fernandes Filho (1997), emphasizes the great importance of knowing the 
characteristics profile of sport modalities, turning the task of sport orientation in children and adolescents 
with good motor development into an important condition for sporting excellence (FERNANDES FILHO, 
MEDINA, 2002). 

Volleyball, like all competitive sports, seeks training methods that lead to better development and 
performance, based on the evolution of studies related to sport science (BELLENDIER, 2001). 

Volleyball was introduced in Massachussetts, USA, by William Morgan at the Young Men’s  
Christian Association (YMCA), in 1895. It was initially called minonette and was played with a modified 
basketball and a net similar to that of tennis (COBRA, 2003). 

Later, the name mintonette was replaced by volleyball and thus began its great evolution. In 
South America volleyball first appeared in Peru in 1910 and arrived in Brazil between 1915 and 1917, 
where controversy remains as to where it was first played (CBV, 2003). 

Volleyball evolved to a great extent, thanks to the interest shown in Brazil for this sport, which 
was seen as a “model sport”. Various countries influenced Brazilian volleyball, such as the Soviet Union, 
Tchechoslovakia and various Asian countries. With its constant evolution, volleyball became an sport of 
agility and speed and has led to the development of increasingly talented athletes. It is thanks to this 
interchange among countries that Brazilian teams are among the best in the world, which promotes great 
interest in the sport in all social levels of the country (BIZZOCCHI, 2000) 

The search for the athlete profile, with specific characteristics for each sport modality, has 
resulted in numerous studies and investigations, which seek to obtain good results. Therefore, trainers 
should acquire at least a general knowledge of the athletes, by using adequate evaluation instruments 
and good judgement in selecting the sport modality in which genetics is one of the determining 
performance factors (FERNANDES FILHO, 2000). 

The search for sporting talent is of great concern in the world sporting scene, with the diagnosis 
of individual genetic potential as one of the basic problems in selecting talent and training methodology. 
The study of this genetic potential allows for correct and early sport orientation, according to the genetic 
potential required by each sport modality (FERNANDES FILHO, ABRAMOVA, 2002). 

In relation to genetic potential, the Brazilian literature presents a number of studies in the area of 
volleyball (Fernandes Filho, Medina, 2002; Cabral, 2004), in the area of dermatoglyphics, which 
according to Abramova (1995), studies fingerprints and the interconnection of these genetic markers with 
congenital aptitudes, enabling their use in sport orientation and selection criteria. 

Volleyball in Brazil has been evolving rapidly and along with it the need for forming future 
generations of athletes that can continue this evolution, thus the necessity for elaborating a process of 
orientation and promotion of sporting talent. This is essential so that trainers can have performance or 
development evaluation parameters for their athletes in relation to themselves or others of the same age, 
sex and competition level (SILVA et al., 2003). 

Therefore, in order to help make up for the lack of studies that demonstrate parameters, mainly in 
the base categories, we have attempted to identify and compare the dermatoglyphic and anthropometric 
profile at different sport qualification levels of  under-17 men’s volleyball teams. 

 
METHODOLOGY AND ACTION STRATEGY 
TYPE OF STUDY 

This is a descriptive study where a profile can be established by an analysis of comparative 
variables, according to Thomas, Nelson (2002). 

 
SAMPLE 

The sample was composed of 37 male athletes between the ages of 15 and 17 years where: 14 
are members of the Brazilian national team, 11 are from the Amazonas state team (Brazilian champions, 
2nd division) and 12 athletes from the Sergipe state team (last position in the Brazilian championship, 2nd 
division). 

 



 

PROTOCOLS 
 

• Protocol for verifying genetic characteristics: 
The protocol selected was dermatoglyphics, by Cummins and Midlo (1942), referenced by 

Fernandes Filho (1997). 
Fingerprint collection was performed according to this method, on printer paper of medium 

density and roughness, using a specially developed pad. After obtaining the fingerprints, a preliminary 
reading was performed, whose patterns are the following: 

1- The types of distal phalange patterns: Arch “A”- a pattern characterized by the absence of 
deltas, composed of ridges which transversally cross the fingertip; Loop “L”- Characterized by the 
presence of a delta and a closed pattern in which the cutaneous ridges start at one extreme of the 
finger, bending distally in relation to one another, but without approaching those from where they 
originated; Whorl “W”- composed of two deltas. It is a closed figure in which the central lines are 
concentrated around the nucleus of the pattern.3

2- The number  of lines (NL)- the number of ridge lines within the pattern were counted, from 
the line that joins the delta to the center of the pattern, without taking into account the first and last 
ridge lines.4

After the procedures, the fundamental standardized fingerprint indices were calculated, which 
are: 

The number of pattern types for the ten fingers; 
The number of lines (NL) on each finger 
The sum of the patterns of the ten fingers, or delta index (D10). This is ontained by adding 

the sum of the deltas of all the patterns, so that the evaluation of Arch “A” is always 0, due to the 
absence of delta; of each Loop “L”-1 (one delta); of each Whorl “W”-2 (two deltas), that is ∑ L + 2 ∑ 
W; 

The sum total of number of lines (STNL) is equivalent to the sum of the number of lines on 
the ten fingers; 

The digital formulas that indicate the different types of patterns are: AL- the presence of 
arches and loops in any combination; ALW- the presence of arches, loops and whorls in any 
combination; 10L- ten loops; LW- loops and whorls, providing the number of loops is greater or equal 
to five; WL- whorls and loops, providing the number of whorls is greater or equal to five. 

 
Protocol for verifying anthropometric profile: 

 
• Weight and height: the individual must be standing on the center of a scale with 100g precision 

and stadiometer, wearing only a pair of shorts. 
• Fat percentage: Guedes’ protocol (1985). 
 
Statistical Analysis: The variance analysis (ANOVA) and Tukey’s test were used to investigate 
possible differences among the averages of a number of variables selected for the three study 
groups. The level of significance defined for the test was p<0.05. 
 
PRESENTATION AND DISCUSSION OF THE RESULTS 
 

Tables 1,2 and 3, presented below, show the results of studies observing the dermatoglyphic 
and anthropometric profile of different sport qualification levels, where we presented the average, 
minimum, maximum and standard deviation values for age, weight, height, fat percentage and digital 
pattern types (A,L,W), D10 and STNL. 

These results are important in order to have profile parameters of the sport and its different 
qualification levels, since, according to Fernandes Filho (1997), a general knowledge of the specific 
characteristics of each sport seems to enable suitable strategies, which leads to better performance 
and evolution of the modality. 

 
Table 1. Dermatoglyphic and anthropometric profile of the Brazilian under-17 national men’s volleyball team 

 Age Body Height  Fat %  A L W D10 STNL 
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mass 
n 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
x 17 87.4 1.96 11.04 0.36 6.00 3.64 13.29 128.93 
s 0.42 11.02 0.08 2.34 0.63 2.18 2.37 2.70 35.22 

Minimum 16.08 66.9 1.767 7.54 0 0 0 9 59 
Maximum 17.33 107.9 2.06 14.84 2 9 10 20 174 
Legend: x=average; s=Standard deviation; A=Arch; L=Loop; W=Whorl; D10=Delta 
index; 
STNL=Sum total of the number of lines of the ten fingers. 
 
 

Table 1 presents results similar to those obtained for high performance in 
previous studies by Abramova et al. (1995), Fernandes Filho (1997) and shows an 
average value in relation to Arch (A) frequency near 0, which according to Medina, 
Fernandes Filho (2001), represents a good charateristic, in light of the fact that in his 
studies of high performance levels, A tended towards zero. STNL demonstrates a high 
standard deviation, showing a large variation among the individuals of the group. In 
relation to height, the group presented a high average in relation to the other groups 
and a low standard deviation, thus revealing homogeneity. 

 
Table 2. Dermatoglyphic and anthropometric profile of the Amazonas state under-17 men’s  volleyball team (2nd 

division Brazilian champions). 

 Age Body 
mass 

Height Fat %  A L W D10 STNL 

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
X 16.36 72.18 181.45 13.29 1 3.91 5.09 14.09 139.45 
S 0.67 6.33 9.13 5.88 1.67 2.39 3.27 4.61 48.58 

Minimum 15 59 166 5.4 0 0 0 5 37 
Maximum 17 79 194 23.44 5 8 10 20 204 
 Legend: x=average; s=Standard deviation; A=Arch; L=Loop; W=Whorl; D10=Delta 
index; 
STNL=Sum total of the number of lines of the ten fingers. 
 
 

In table 2, we can observe that the majority of variables have values above 
those obtained by Fernandes Filho (1997) in Brazil for low performance, which are: L = 
7±1.94; A = 1.2±1.8; W= 1.83±2.09; D10 = 11.23±3.25 and STNL = 106.44±41.09, with 
W and STNL values greater than those obtained with high performance (W=4.6 and 
STNL= 133.79), which may indicate a predisposition for coordination activities and 
aerobic capacity. Arch (A) has an average value similar to that encountered by 
Fernandes Filho (1997) for low level sport performance. The variables analyzed in table 
2 do not present statistically significant differences in relation to the table 1 group, with 
the exception of height and body mass average, which present  significantly lower 
values (p<0.002) than those found in table 2. 

 
Table 3. Dermatoglyphic and anthropometric profile of the Sergipe state under-17 men’s volleyball team(8th position 
in the 2nd division). 

 Age Body 
mass 

Height Fat %  A L W D10 STNL 

n 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
x 16.5 71.67 184.17 12.37 0.58 5.5 4 13.5 138.75 
s 0.67 8.52 6.41 4.71 0.67 2.78 2.83 3.03 33.11 

Minimum 15 59 172 5.1 0 1 0 10 111 



 

Maximum 17 90 196 22.63 2 10 9 19 219 
Legend: x=average; s=Standard deviation; A=Arch; L=Loop; W=Whorl; D10=Delta 
index; 
STNL=Sum total of the number of lines of the ten fingers.5

Table 3 presents values and characteristics very similar to those in table 2, with 
no significant statistical differences among the variables. When compared to table 1 , 
there are significant differences only in relation to height and body mass, the same as 
table 2. We observe that the groups studied in tables 1 and 2 do not present differences 
among the variables studied despite the table 2 group’s being champion of the same 
competition where the table 3 group finished in the last position. This difference in 
performance may be caused by the type of training used, which has been corroborated 
by Fernandes Filho (2001) and Dantas (2001) who suggest that training program 
strategy may be the differential between success and failure,when analyzing group 
profile. 

The results of height and body mass averages in table 1 were the only 
variables that differed from the other two groups. The significantly higher body mass 
average may have been as a result of the height average being considerably higher 
than the average found in the other two groups studied. 

 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
 

We conclude that the profile of the three groups studied have a number of 
similarities with the results obtained in high performance groups and that the three 
groups present a very similar profile, where only the Brazilian national team presented 
significant differences in relation to height and body mass, leading to the possibility that 
height in this category could be an important variable for attaining the superior levels in 
the higher categories. Table 2 and 3 groups do not present significant differences 
among the variables, which leads us to believe that in the case of this study, the great 
difference in sport qualification level may be influenced by external factors, among 
which are the effectiveness and suitability of the training methods. 

We suggest that new studies be performed to obtain profile parameters for 
different qualification levels and that, besides genetic and anthropometric profiling, the 
analysis of basic physical qualities be included as well. 
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Resumo 

 



 

A elaboração de perf is  de caracterís t icas que possam servir  de parâmetros nas 

di ferentes categorias e o invest imento fe i to em estudos c ientí f icos dentro do vole ibol  

brasi leiro tem mostrado uma grande importância para o desenvolv imento de novas 

gerações. Nesse contexto,  o estudo descr i t ivo em questão objet iva anal isar 

importantes caracter íst icas,  como as somatotíp icas e antropométr icas das seleções 

brasi le iras de voleibol  na categor ia infanto- juveni l .  A população foi  composta por 33 

at letas das refer idas seleções, 14 deles convocados para a seleção brasi le ira  

mascul ina e 19 para a seleção brasi le ira feminina.  Ut i l izamos uma balança e 

estadiômetro de precisão para ver i f icação das caracter íst icas antropométr icas e o 

método somatot ipologico de Health & Carter  para ver i f icação da somatot ipia. A 

seleção mascul ina apresentou como resultados médios: Idade=16,71; estatura=195,9; 

peso corporal=87,4;  endomorf ia= 1,26; mesomorf ia= 3,18 e ectomorf ia= 3,8;  por  sua 

vez a seleção feminina apresentou Idade=15,9;  estatura=181,6;  peso corporal=67,4;  

endomorf ia= 3,09; mesomorf ia= 2,21 e ectomorf ia= 3,88. A part i r  dos resultados,  

podemos concluir  que as seleções em questão possuem caracter íst icas semelhantes 

às das seleções adultas de al to rendimento, apresentando na somatot ipia 

predominância do componente ectomorf ico,  sendo esse um dado de grande 

importância diante das exigências atuais do al to rendimento do voleibol ,  o que mostra 

o al to nível  do grupo estudado.  

 

Palavras-chave: ectomorf ia,  genét ica, desempenho motor .  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMATOTYPE AND ANTHROPOMETRY IN BRAZILIAN NATIONAL 

VOLLEYBALL TEAMS 

 

Abstract  

 

The elaborat ion of prof i le character is t ics that can serve as parameters in the 

di f ferent categories and investment in scient i f ic  s tudies of  Brazi l ian vol leybal l  have 

shown their  importance in developing new athletes.  In th is  sense, the object ive of  the 

descr ipt ive study in quest ion was to analyze important character ist ics such as 

somatotype and anthropometry in the Brazi l ian under-17 and under-18 nat ional  

teams, respect ively.  The populat ion was composed of 33 (14 females and 19 males)  



 

athletes from the aforement ioned teams. We used a high-precis ion scale and 

stadiometer to ver i fy anthropometr ic  character is t ics and Heath & Carter ’s  method to 

evaluate somatotype. The men’s team obtained the fo l lowing mean resul ts:  Age = 

16.71;  height = 195.9cm; body weight = 87.7kg;  endomorphy = 1.26;  mesomorphy = 

3.18 and ectomorphy = 3.8; whi le the women’s resul ts  were: Age = 15.9; height = 

181.6cm; body weight  = 67.4kg;  endomorphy = 3.09; mesomorphy = 2.21 and 

ectomorphy = 3.88. We can conclude from the results  that the teams in quest ion have 

s imi lar  character is t ics to those of  the high-performance adult  teams, and exhibi t  a 

predominance of  the ectomorphic component of  the somatotype. This f inding is  of  

great  importance, given the current  demands of  high-performance vol leybal l ,  and 

shows us the high level  of  the group studied.  

 

Keywords: ectomorphy, genet ic ,  psycholmotor performance. 

 

 

 

 

 

Introdução 

 

Dentro do processo evolut ivo, as c iências dos esportes se tornaram 

indispensáveis às modal idades esport ivas de rendimento, propic iando uma grande 

evolução tecnológica e c ient i f ica que possib i l i ta a busca de melhores condições de 

tre inamento devido as constantes pesquisas real izadas. O vole ibol  nesse contexto foi  

a modal idade que mais modif icou suas regras nos úl t imos anos em busca de um 

melhor rendimento (1) .  No Brasi l ,  esse esporte tem evoluído de forma grandiosa, 

tornando-se uma escola no cenário esport ivo mundial ,  em que as equipes brasi le iras 

têm obt ido grande destaque em todas as categor ias,  sendo hoje um recordista de 

t í tu los internacionais (2).   

Medina, Fernandes Filho (3) enfatizam a grande importância de se 

conhecer profundamente as particularidades dessa modalidade em seus 

vários aspectos, em que características como as antropométricas, 

f isiológicas e neuromusculares dos atletas de alto nível podem servir 

como excelentes parâmetros para seleção e comparação de atletas, 

permitindo assim que, a partir de um conjunto de características, possa 

ser construído um perfi l .  Essa idéia é corroborada pelos estudos de 

Fernandes Filho (4) que contempla a grande necessidade e as facil idades 

da construção desse perfi l em cada modalidade em especif ico, podendo 



 

ser um grande diferencial no sucesso ou fracasso da estratégia de 

treinamento a ser uti l izada. 
A l i teratura na área do vole ibol  tem apontado a preocupação dos pesquisadores 

em encontrar  métodos que possam ident i f icar  o desempenho de al to nível  acerca das 

diversas var iáveis. A grande maior ia das pesquisas tem apontado uma tendência a 

anal isar  equipes da categoria adul ta,  não fornecendo, porém, meios que permitam 

uma c lara compreensão de como ocorrem as transformações re lat ivas aos processos 

de crescimento e desenvolvimento durante as categor ias competi t ivas in ic iais, o que 

impl ica na possibi l idade de estarmos perdendo at letas com excelente potencia l  dentro 

das categor ias in ic ia is  por fa l ta de informações especi f icas (5) .   

Nesse contexto,  d iversos estudos vêm sendo real izados buscando conhecer o 

t ipo f ís ico ideal  para cada modal idade esport iva,  sendo o somatot ípo amplamente 

ut i l izado, f i rmando-se, assim, como um excelente método auxi l iar  na or ientação e 

promoção esport iva (6) .  Esse método se caracter iza por ser um excelente instrumento 

a se empregar na área esport iva, pois,  alem de ser um ef ic iente e seguro método de 

aval iação, permite uma contínua moni tor ização da composição corporal no decorrer 

de uma temporada de compet ição (7) .  Mar ins,  Gianichi  (8)  c i tam que o somatot ipo é 

uma importante técnica de c lassi f icação da composição corporal  em que a estrutura 

f ís ica do ser humano fo i  div idida em três condições di ferenciadas por Sheldon, 

def inindo assim determinadas caracter ís t icas f ís icas que as di ferenciam entre si .  A 

relação entre a somatot ipologia, o esporte e a performance f ís ica é muito ut i l izada 

atualmente, a lcançando-se resultados comprovados no desenvolvimento esport ivo (9) .   

Para se alcançar um alto nível dentro da modalidade voleibol, os 

estudos têm demonstrado que é necessária a observação de variáveis 

antropométricas como estatura, altura de membros, somatotípo e 

composição corporal, como também das qualidades físicas básicas (10). 

Portanto, devido a grande necessidade de estudos científ icos que possam 

dar base ao constante desenvolvimento do voleibol brasileiro e a grande 

importância da observação de variáveis para a elaboração de um perfi l  da 

modalidade em diferentes categorias, esse estudo procurou analisar as 

características somatotípicas e antropométricas das seleções brasileiras 

de voleibol masculino e feminino na categoria infanto-juvenil.  

 

Metodologia 

 

Amostra  



 

A presente pesquisa tem o cunho descrit ivo que a caracteriza como 

um estudo de status, partindo-se da premissa de que os problemas 

podem ser resolvidos e a prática melhorada através de completas e 

objetivas análises, observações e descrições (11). 
A população da presente pesquisa fo i  composta por 33 at letas convocados para 

as seleções brasi le iras infanto- juvenis (entre 14 e 17 anos) de voleibol  de ambos os 

sexos,  sendo 14 at letas da seleção brasi lei ra mascul ina (v ice-campeã mundial)  e 19 

da seleção brasi le ira feminina (campeão sul-amer icana) de voleibol .  

Todos os procedimentos real izados foram autor izados pelo Comitê de Ét ica 

responsável (parecer N◦059/2005) e atendem as Normas de Real ização de Pesquisa 

em Seres Humanos proposta pela resolução 196/96-CNS-Brasi l .  Os part ic ipantes 

foram previamente esclarecidos sobre os propósi tos da invest igação e procedimentos 

aos quais ser iam submetidos e assinaram um termo de consent imento l ivre e 

esclarecido. 

 
Procedimentos  

 

 Na ver i f icação das medidas antropométr icas a massa corporal  fo i  mensurada 

em uma balança de le i tura dig i ta l  com precisão de 100g e carga máxima de 180kg, 

enquanto a estatura fo i  determinada em um estadiômetro de madeira com precisão de 

1mm, estando os aval iados vest idos com roupas leves (short para os homens e short  

e blusa para as mulheres) .  

         O método somatot ipológico de Health & Carter (12) será usado para 

coletar  as medidas de somatotípo, permit indo assim um estudo apurado sobre o t ipo 

f ís ico ideal de cada modal idade esport iva.  

Determinação do pr imeiro Componente (Endomorf ia) :  

    Para calcular endomorf ia ut i l iza-se a medida da estatura (cm) e as dobras 

cutâneas (mm) subescapular ,  do tr íceps e supraespinhale,  corr igindo-se o valor  

d iv id indo a estatura pelo fator  (∑  dc x 170,18),  conforme Fernandes Fi lho (2003) 

Determinação do segundo componente(mesomorf ia) :  para determinação desse 

componente usa-se a medida da estatura,  o diâmetro do úmero e do fêmur, o 

perímetro corr igido do braço, que é o perímetro do mesmo forçado corr ig ido pela 

subtração do valor  da dobra cutânea TR em cm, e o perímetro corr ig ido da panturr i lha 

(pcp) que é corr ig ido pela subtração do valor  da dobra cutânea medial  da panturr i lha 

em cent imetros.  As medidas de c i rcunferências (perímetros) são caracter izadas pelas 

medidas l ineares real izadas c ircunferencialmente e as medidas do Diâmetro ósseo 

são obt idas através da distância entre duas estruturas de um determinado osso 

local izado transversalmente. Toda medida será efetuada do lado direi to do corpo. 



 

   O segundo componente será determinado a part i r  dos resul tados coletados, 

calculando-se por meio da seguinte equação usada por Carter c i tada por Fernandes 

Fi lho (2003):  Meso= 0,858(Du) + 0,601(DF) + 0,188(PcB) + 0,161(PcP)  -  0,131(H) + 

4,5  

Determinação do terceiro Componente (Ectomorf ia) :  

   Para calcular  a ectomorf ia,  ut i l izaram-se as medidas da estatura e peso, 

l idando-se com o índice ponderal  de Sheldon ( IP) :  estatura div id ida pela ra iz cúbica 

do peso. A part i r  dos resul tados obt idos,  calculou-se o terceiro componente por meio 

da equação que divide a estatura pela raiz  cúbica do peso. 

 

Instrumentos de medida 

 

-Balança eletrônica digital (Urbano ,modelo PS180) 

- Estadiômetro de madeira (precisão 1mm) 
- Fi ta métr ica (sanny, com 150 cm de comprimento e precisão de 0,1cm) 

-  Compasso de dobras cutâneas (sanny, com precisão de 0,1mm) 

-  Paquímetro (Rosscraf t ,  modelo Tommy 2 com var iação  entre 02 e 16 cm, e 

graduação é de 1 mm) 

 

Estatística  

Para caracterização do universo amostral pesquisado uti l izou-se a 

estatística descrit iva, observando os valores de medida de tendência 

central: média (x) e desvio padrão (DP), objetivando a constituição do 

perfi l  do grupo estudado a partir da coleta de variáveis segundo Thomas 

e Nelson (11). 
 

 

 

Resultados 

 

TABELA 1: Valores médios e desvio padrão para a somatot ip ia e antropometr ia da 

seleção brasi le ira infanto- juveni l  de voleibol  mascul ino 

 MÉDIA 

(x)  

DESVIO PADRÃO 

(s)  

IDADE (anos) 16,71 0,47 

PESO CORPORAL 

(kg)  

87,4 11,02 

ESTATURA (cm) 195,9 0,07 



 

ENDOMORFIA 1,26 0,206 

MESOMORFIA 3,18 1,13 

ECTOMORFIA 3,8 0,76 

 

Na tabela 1 podemos observar uma seleção com idade avançada dentro da 

categoria (até 17 anos) e com uma al ta media de estatura. Na somatot ipia a refer ida 

seleção caracter iza-se como sendo Ecto-Mesomórf ica por apresentar  super ior idade no 

componente ectomórf ico em relação aos outros componentes. 

 

TABELA 2: Valores médios e desvio padrão para a somatot ip ia e antropometr ia da 

seleção brasi le ira infanto- juveni l  de voleibol  feminino 

 MEDIA    (x)  DESVIO PADRAO (s) 

IDADE (anos) 15,9 0,37 

PESO CORPORAL (kg) 67,4 8,24 

ESTATURA (cm) 181,6 6,27 

ENDOMORFIA 3,09 0,85 

MESOMORFIA 2,21 1,01 

ECTOMORFIA 3,88 1,25 

 

 

No feminino,  a tabela 2 nos revela uma elevada média de estatura e 

super ior idade do componente ectomorf ico,  assim como no mascul ino, embora aquela 

apresente um expressivo resul tado do componente endomorf ico que a c lassi f ica de 

acordo com  Heal th & Carter  (12) como ecto-endomórf ica .  

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

ENDO MESO ECTO

MASCULINO
FEMININO

 

GRÁFICO 1: Valores médios das caracter íst icas somatot ip icas das seleções 

brasi le iras de vole ibol feminina e mascul ina. 



 

Legenda: ENDO-endomorf ia;  MESO-mesomorf ia; ECTO-ectomorf ia.  

 

O gráf ico 1 nos permite uma melhor v isual ização dos grupos estudados, no 

qual  observamos al tos valores para var iável ectomorf ia em ambos os sexos. No grupo 

feminino os valores da var iável  endomorf ia são superiores aos valores observados 

para a var iável  mesomorf ia e ainda super iores aos valores encontrados para 

endomorf ia do grupo mascul ino.  

 

 

 

 

 

 

Discussão  

 

Os resul tados da tabela 1 nos revelam uma excelente média de estatura na 

seleção brasi le ira mascul ina,  sendo essa var iável considerada dentro do vole ibol  um 

fator  pr imordial  para que se possa alcançar o al to nível  nessa modal idade. Si lva e 

colaboradores (5)  c i tam em sua pesquisa uma evolução dessa var iável  dentro do 

vole ibol ,  o que também podemos observar através de estudos anter iores real izados 

no vole ibol  mascul ino c i tados por Massa (13):  ant iga união soviét ica,  193cm Vitasalo 

(1982);  seleção brasi le ira,  193cm, Matsudo (1986);  seleção dos EUA, 192,5cm 

Mcgrown et a l  (1990);  l iga nacional brasi le ira,  195cm Rodacki  (1997).  Ao observarmos 

os resultados encontrados em nosso estudo com a seleção brasi le ira infanto- juveni l  

podemos ver i f icar  a semelhança desses resul tados com os encontrados na seleção 

brasi le ira adul ta campeã mundial  em 2005 (195,16cm) e na seleção da Servia & 

Montenegro (197,6cm) v ice-campeã mundial  no mesmo ano (14),  conf irmando assim a 

importância da var iável  estatura desde as equipes de base e a preocupação com a 

renovação e manutenção de futuras gerações na estrutura do vole ibol  brasi le iro,  

v isando perpetuar o status conquistado em nível  mundial .  

Quanto ao peso corporal  observamos em nossos resul tados valores superiores 

aos de Rocha e colaboradores (15),  que encontraram como resul tado para seleção 

brasi leira infanto- juveni l  mascul ina 83,6kg, semelhantes aos encontrados pelo mesmo 

autor  para a seleção brasi le ira juveni l  mascul ina (88,1kg) e seleção brasi le ira adul to 

mascul ino (87,2kg) em 2005 (14).  

Ao observarmos as caracter ís t icas somatot ip icas que dizem respei to ao que era 

chamado anter iormente de biót ipo f ís ico (7) ,  a seleção brasi le ira infanto- juveni l  

mascul ina apresenta resul tados sat is fatór ios,  apresentando-se como uma seleção de 

jogadores longel íneos com desenvolvimento músculo esquelét ico ainda não muito 

expressivo e baixo índice de gordura corporal  re lat iva.  Essa caracter íst ica do grupo 



 

estudado tem sido observada nas seleções da categoria infanto- juveni l  de vole ibol , 

uma vez que se procura nessa categoria at letas com boa estatura e ainda em 

desenvolvimento. Estudos fe i tos nessa mesma categoria por Massa e colaboradores 

(16) com a seleção brasi le ira e com um clube de al to rendimento também demonstram 

super ior idade no componente ectomorf ico.  Observamos ainda que os nossos 

resul tados se apresentam semelhantes aos observados em 2005 por Zarry (17) 

quanto à mesomorf ia (3,4 +/-  0,77) e ectomorf ia (3,8 +/-  0,76 ) ,   que se assemelham 

aos resul tados encontrados por Medina (18) em equipe infanto- juveni l  mascul ino,  

confi rmando a super ior idade do componente ec tomorf ico.  Em categorias super iores 

do vole ibol,  estudos como os de Zarry (17) e Medina (18) no mascul ino mostram que 

existe uma tendência ao aumento da mesomorf ia,  equiparando-se a ectomorf ia,  

devido ao desenvolv imento músculo esquelét ico dos at letas com idade mais 

avançada. 

A seleção feminina estudada ( tabela 2)  apresenta uma média de estatura 

semelhante à encontrada na seleção brasi le ira adulto campeã do Grand Prix em 2005 

(182,45cm) (14).  Ao observarmos a média de estatura, por exemplo,  da seleção do 

Rio Grande do Norte (169,4cm), campeã na pr imeira div isão do campeonato brasi le iro 

em 2004 (19),  podemos constatar  a grande dispar idade em relação a seleção 

brasi leira,  confi rmando a importância dessa var iável  para o al to nível  desse esporte. 

O peso corporal  em nosso estudo com o feminino apresenta-se infer ior  ao observado 

na seleção adul ta de 70,6Kg (14).    

Com relação aos resul tados da somatot ipia na seleção brasi le ira infanto- juveni l  

feminina (classi f icada como ecto-endomórf ica) observamos semelhanças com relação 

aos resul tados encontrados nos estudos de Massa e colaboradores (6)  em at letas de 

São Paulo quanto à mesomorf ia (2,7±1,3) e ectomorf ia (3,7±1,5),  e com 

caracter íst icas semelhantes as observadas nos estudos de Cabral (20) na categor ia 

infanto-  juveni l  com a seleção do Rio Grande do Norte que apresentou como resul tado 

nos  t rês componentes: endomorf ia (3,9±1,2),  mesomorf ia (1,9±1,19) e ectomorf ia 

(3,2±1,5) .  Nossos resultados, assim como os encontrados no estudo de Massa e 

colaboradores (6) ;  Cabral  (20),  têm apresentado super ior idade do componente 

endomórf ico em relação ao mesomórf ico nas categorias de base do feminino, o que 

nos mostra valores relac ionados ao desenvolvimento músculo esquelét ico infer iores 

aos valores referentes à gordura relat iva. Esse comportamento provavelmente pode 

ser inf luenciado pela fase de desenvolvimento e processo maturacional dessas 

at letas.  

O gráf ico 1 nos mostra que a super ior idade da endomorf ia em relação à 

mesomorf ia observada no grupo feminino é inversamente observada no grupo 

mascul ino, em que existe super ior idade da var iável  mesomorf ica,  sendo uma 

tendência desse perf i l  da somatot ip ia  modi f icar-se à medida que se observa 

categorias superiores.  Estudo real izado com di ferentes categorias no voleibol  



 

feminino concluiu que os al tos valores do componente endomorf ia nas categorias 

infer iores diminui  com o processo maturacional ,  à medida que se vai  subindo de 

categor ia até a categor ia prof iss ional  passando a ser o terceiro componente (6) ,  

possivelmente devido à inf luência do efei to do tre inamento e maiores exigências de 

resul tados. Medina (18),  em sua pesquisa com o voleibol  mascul ino,  observa que na 

categoria adulto (prof issional)  a mesomorf ia prepondera apresentando leve 

super ior idade em relação à ectomorf ia,  caracter izando assim at letas for tes e com boa 

estatura,  corroborando com os resultados encontrados por Zarry (17) na seleção 

brasi le ira adulto.  

Os at letas de vole ibol  de forma geral  caracter izam-se por terem formas de 

l inear idade com proporções alongadas entre os membros. Em ambos os grupos 

estudados o componente ectomórf ico apresenta-se predominante, sendo importante 

para a modal idade de vole ibol ,  uma vez que diz respeito à re lação da massa corporal  

com a estatura do indivíduo, tendo a var iável  estatura uma grande importância nessa 

modal idade quando al iada a outros fatores para que se possa alcançar um nível  mais 

a l to em categor ias super iores do vole ibol  (21).  

 

Conclusões 

 

Concluímos que as duas seleções estudadas apresentam uma elevada média 

de estatura,  o que provavelmente deve ser pré-requisi to na escolha dos at letas,  

sendo semelhantes às equipes adul tas de al to rendimento no Brasi l .  Quanto ao 

somatot ipo, apresentaram-se resultados sat is fatór ios com predominância do 

componente ectomorf ico,  atendendo a especif ic idade que envolve o voleibol  atual  que 

busca um equi l íbr io entre a l inear idade e muscular idade. As duas seleções estudadas 

apresentam resul tados que conf i rmam o al to nível  dos at letas envolvidos. 
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RESUMO 

 

O objet ivo do presente estudo centra-se na comparação do perf i l  

dermatoglí f ico, somatotípico e de qual idades f ís icas nos di ferentes níveis de 



 

qual i f icação esport iva do vole ibol  infanto- juveni l  mascul ino.  Os grupos foram 

compostos de 14 at letas da seleção do Brasi l ,  15 de uma seleção estadual e 11 de 

uma equipe escolar .  Ut i l izaram-se os protocolos de dermatogl i f ia,  somatot ipia, 

a lcance de ataque e bloqueio,  arremesso de medic inebal l ,  agi l idade e força resistente 

de abdomen. Como tratamento estatís t ico ut i l izaram-se os valores de tendência 

central  e seus der ivados para descrever os grupos invest igados, e para comparação o 

teste mult ivar iado ANOVA One-Way considerando o nível  de signi f icância para 

p<0,05, ou seja,  95% de probabi l idade que os resul tados encontrados sejam 

indicat ivos de haver ou não di ferenças estatís t icas. Observou-se não exist i r  d i ferença 

s igni f icat iva na dermatogl i f ia ,  enquanto todos os testes que aval iaram qual idades 

f ís icas demonstraram di ferença, e na somatot ip ia apenas à equipe escolar apresentou 

di ferença no componente endomórf ico. Concluímos que apesar dos três grupos não 

apresentarem di ferença s igni f icat iva quanto à dermatogl i f ia ,  podendo esse resul tado 

ser uma caracter íst ica do voleibol ,  a seleção brasi le ira demonstra caracter íst icas de 

al to nível ,  apresentando di ferença s igni f icat iva (p < 0,05) quanto a média de estatura 

e qual idades f ís icas,  e superior idade no componente ectomorf ico que são var iáveis de 

grande importância para se alcançar o al to rendimento no vole ibol.   

 

Palavras Chave: ectomorf ia,  genét ica, performance f ís ica 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of the present study was to compare the dermatoglyphic, somatotype 

and physical  apt i tude prof i le at d i f ferent levels of  men’s under-17 vol leybal l .  The 

groups were composed of  14 athletes f rom the Brazi l ian nat ional team, 15 from a state 

team and 11 from a school team.  Protocols f rom the fo l lowing were used: 

dermatoglyphics,  somatotype, attack and block reach, medicine bal l  toss,  agi l i ty and 

abdominal endurance. Central  tendency values and their  der ivat ives were used to 

descr ibe the groups invest igated,  and  One-Way ANOVA for compar ison, consider ing 

a s igni f icance level  of  p < 0.05,  that  is ,  95% probabi l i ty  that  the resul ts found were 

indicat ive of  having or not  stat is t ical  d i f ferences. There was no s igni f icant d i f ference 

in dermatoglyphics,  whereas al l  the physical  apt i tude tests demonstrated a di f ference 

and in somatotype only the school  team exhibi ted a di f ference in the endomorphic 

component.  We concluded that,  a l though the three groups were simi lar in regard to 



 

dermatoglyphics,  which may be a character ist ic  of vol leybal l ,  the nat ional  team 

demonstrated high performance character ist ics, displaying super ior i ty in mean height,  

endomorphic component and physical  apt i tude,  which are var iables of  great  

importance for  achieving high performance in vol leybal l .  

 

Keywords: ectomorphy, genet ic ,  psycholmotor performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÂO 

 

Com o aumento do nível  de exigências nos esportes faz-se necessár io que se 

conheça as pr inc ipais caracter íst icas de cada modal idade esport iva e o vole ibol  

dentro desse contexto tem acompanhado essa evolução esport iva,  sendo um dos 

esportes que mais modif icou suas regras nos úl t imos anos. A pr incipal  mudança fo i  

relat iva à contagem de ponto por ra l ly,  causando preocupação nos prof iss ionais 

envolvidos na preparação f ís ica dos at letas,  de acordo com a duração de ral ly,  set e 

jogo (11,29).  

Medina e Fernandes Fi lho (22) apontam a grande importância do levantamento 

do perf i l  para que se possa conhecer as caracter ís t icas e tendências específ icas da 

modal idade, dando suporte para o desenvolvimento de trabalhos que just i f iquem a 

sua especial ização. Nesse contexto, Zarry et  a l  (29)  c i tam a grande necessidade de 

se conhecer o vole ibol  brasi le iro mais profundamente em seus vár ios aspectos e se 

elaborar  perf is  que possam servir  de diagnóst ico e prognóst ico do desempenho de 

at letas de al to rendimento nessa modal idade, na qual ,  atualmente, o Brasi l  é 

recordista mundial  de t í tu los há dez anos nas categor ias de base e tornou-se bi-

campeão ol ímpico. Para se alcançar um al to nível  no vole ibol  passa a ser cada vez 

mais necessária à observação de var iáveis antropométr icas como estatura, a l tura de 

membros, somatot ipo e composição corporal ,  assim como a observação de qual idades 

f ís icas básicas como velocidade, agi l idade, potência entre outras (18).   

Atualmente a  evolução cient íf ica e  tecnológica tem interferido no esporte,  

propiciando melhores condições de treinamento devido a constantes  pesquisas real izadas 



 

nessa área.  Sabemos que o esporte,  ou fenót ipo prát ica esport iva,  apresenta uma série de 

variações  que são determinadas por fatores de envolvimento,  meio externo e pelas  

diferenças e  determinações genéticas (2) .  Os estudos da genét ica esport iva têm mostrado 

a grande importância desses fatores na determinação de importantes característ icas do 

indivíduo que estão em grande parte diretamente l igadas ao seu desempenho esport ivo,  

como a massa,  a  estatura,  a  adiposidade,  a  força muscular,  a  velocidade e  a potência 

anaeróbica.  A variação dessa constituição genética é o  que permite o aparecimento de 

indivíduos com combinações genét icas  extremamente raras,  que lhes  proporcionam uma 

série  de característ icas distantes da média da população,  tornando-os  extremos 

populacionais  (20) .  

A or ientação esport iva quando fe i ta antecipadamente permite re lacionar o 

potencial  genét ico do indivíduo com as caracter íst icas necessár ias para cada t ipo de 

at iv idade, proporcionando ao mesmo a possib i l idade de progredir  rapidamente,  

potencial izando a sua hereditar iedade a part i r  do conhecimento dos elementos de 

determinação do seu potencia l  de desempenho, não ignorando, é c laro,  a 

inter ferência dos fatores externos (13,14,15).   

A par t ir  desse pressuposto  surge a  poss ibi l idade e  necessidade de acrescentar  

protocolos como o da dermatogl if ia  por  dar  a  opor tunidade de suger ir  a  predisposição de um 

indivíduo à  uma at iv idade f ís ica ou despor to a  par t ir  dos resul tados de uma avaliação 

antecipado,  na qual  pode-se observar  caracter ís t icas  consoantes  ao perf i l  de um at le ta  de al to  

rendimento.   O método da dermatogl if ia  estuda as  impressões d igi ta is  e  a  sua in ter l igação 

com as apt idões congênitas ,  podendo ser  u t i l izada como auxil iar  no cr i tér io de or ientação e  

seleção esport iva,  a lém de demonstrar  ser  uma importante ferramenta de auxí l io  para 

ident if icação do potencial  genét ico do indivíduo,  faci l i tando todo o processo de 

desenvolvimento (1 ,13) .  

Outro importante  método no processo de evolução cient íf ica do espor te  é  o da 

somatot ip ia ,  que tem sido freqüentemente u t i l izado em diversos estudos para se  conhecer  o  

t ipo f ís ico ideal ,  de acordo com a modal idade espor t iva (19) ,  podendo ser  re lacionado ao 

espor te  e  à  performance espor t iva,  obtendo resul tados comprovados no desenvolvimento 

espor t ivo (9,19,26) .   

Diante do exposto e da necessidade de estudos c ientí f icos que possam 

contr ibuir  para perpetuar os resultados obt idos pelo vole ibol  brasi le iro em nível  

mundial  é que o nosso estudo tem o objet ivo de anal isar  e comparar o perf i l  

dermatogl í f ico (marcadores genét icos) ,  somatotíp ico e de apt idão f ís ica em di ferentes 

níveis de qual i f icação esport iva do voleibol infanto- juveni l  mascul ino. 



 

 

Mater ia l  e métodos 

 

Os suje i tos invest igados, aqui marcados como “N”,  somaram um grupo de 40, 

anal isados segundo os níveis de qual i f icação para o vole ibol  infanto- juveni l  

mascul ino, em que: n = 14 at letas convocados para a seleção do Brasi l ,  n= 15 at letas 

convocados para a seleção do estado Rio Grande do Norte/RN, e n = 11 at letas que 

compõe uma equipe escolar  na c idade de Natal /RN. Caracter izaram-se três níveis 

d ist intos de qual i f icação esport iva respect ivamente,  Internacional ,  Nacional  e 

regional .  

O estudo é descr i t ivo com t ipologia comparat iva com um único momento de 

testagem. 

O protocolo escolhido para identi f icar os marcadores genét icos foi  o de 

dermatogl i f ia de Cummins e Midlo (12),  no qual  a coleta das impressões dig i ta is  é 

registrada em papel de máquina de densidade e rugosidade média,  ut i l izando-se uma 

almofada especialmente desenvolvida para essa coleta.   

Após a obtenção das impressões digi tais ,  fez-se o processamento prel iminar de 

sua le i tura, segundo o método, o qual ident i f ica como padrão três t ipos de desenhos 

dig i ta is ,  sendo eles: A (arco) que se caracter iza pela ausência de deltas, L (presi lha)  

pela presença de um delta e W (vert ic i lo) pela presença de dois del tas (Figura 1) .  

Poster iormente foram calculados os índices padronizados fundamentais das 

impressões dig i tais ,  que são a intensidade sumária dos desenhos, nos dez dedos das 

mãos, ou o índice de del ta (D10),  e o somatór io tota l  de l inhas (SQTL) que equivale à 

soma da quant idade de l inhas nos dez dedos das mãos Fernandes Fi lho (13).  

                

 

       F igura 1 -  Tipos de desenhos das impressões dig i ta is  

    

    
 

Del ta  Núcleo        

                  

  

 

Para ver i f icação das qual idades f ís icas especi f icas,  pr imeiramente,  fo i  ut i l izado 

o teste de alcance de ataque e bloqueio com auxí l io de membros superiores em duas 

di ferentes s i tuações: com movimento de passadas para o ataque e a part i r  do 

 

Arco (A) Presi lha (L)  Vert ic i lo (W) 



 

posic ionamento de bloqueio (27),  para aval iar  a força explosiva de membros 

infer iores;  o teste do Arremesso de medic inebal l  (28),  para aval iar  a força explosiva 

de membros superiores; Teste de agi l idade-30 metros (4) ,  para aval iar  a agi l idade e o 

Teste de AAHPER- 30’  (17),  para aval iar  a potência abdominal .    

O método somatot ipológico de Carter  & Healt  (8)  fo i  usado para coletar as 

medidas de somatot ipo, permit indo assim um estudo mais apurado sobre o t ipo f ís ico 

ideal da modal idade esport iva. 

O tratamento estat íst ico ut i l izado foi  o descr i t ivo estabelecendo valores de 

tendência centra l  e seus der ivados na busca de constru ir  um perf i l  de caracter ís t icas 

de cada um dos grupos nas var iáveis invest igadas. Foi  real izado um teste de 

normal idade (shapiro-wi lk)  para estabelecer qual ser ia o melhor valor  de tendência 

central  a ser ut i l izado. E como estratégia comparat iva ut i l izou-se a Anova-oneway e 

como post hoc o Scheffe.  

O nível  de s igni f icância para p < 0,05 ou 95% de probabi l idade para as 

af i rmat ivas e/ou negat ivas denotadas durante as invest igações. 

 

 

Os procedimentos real izados foram previamente autor izados pelo Comitê de 

ét ica responsável  (parecer N◦059/2005),  atendendo aos i tens propostos pela 

resolução 196/96-CNS-Brasi l ,  e respeitando às normas internacionais de 

exper imentação com humanos (Declaração de Helsínquia de 1975).  

 

RESULTADOS 

 

De acordo com o objetivo do estudo serão apresentadas tabelas 

referentes às variáveis em questão com as seleções do Brasil, do estado 

do Rio Grande do Norte e de uma equipe escolar de Natal. 

 

Tabela 1- Características dermatoglíf icas dos atletas das seleções 

brasileira, estadual (RN) e equipe escolar. 
 BRASIL RN ESCOLA 

Arco (A) 6% 11% 8% 

Presi lha (L) 67% 64% 47% 

Vert ic i lo (W) 27% 25% 45% 

D10 12 ±2,54 11,3 ±4,03 13,8 ±3,62 

SQTL 121,1±38,75 126,4±41,86 148,7±43,7

D10 mediana = 14 (escola)  

 



 

Na tabela 1 observamos os aspectos qualitativos e quantitativos, 

tendo a freqüência dos desenhos dermatoglíf icos A, L e W e os valores 

médios e desvio padrão para o SQTL e D10. A análise de variância 

mostrou não existir diferença signif icativa entre esses marcadores 

genéticos nos grupos estudados, o que nos mostra uma provável 

influência dos fatores fenotípicos influenciando diretamente no 

desenvolvimento e determinação dos níveis de qualif icação esportiva ou 

desempenho.  

 

 

 

Gráfico 1 - Valores médios e de disperção para o somatório da 

quantidades de l inhas (SQTL)  dos atletas das seleções brasileira, 

estadual (RN) e de uma equipe escolar. 
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       Legenda: 1-Seleção brasileira; 2- Seleção estadual (RN); 3- 

Equipe escolar. 

 

Gráfico 2 - Valores médios e de dispersão para o número de deltas (D10) 

dos atletas das seleções brasileira, estadual (RN) e de uma equipe 

escolar. 
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Legenda: 1-Seleção brasileira; 2- Seleção estadual (RN); 3- Equipe 

escola 

Nos gráficos 1 e 2 observamos o SQTL e  D10  dos grupos 

estudados. Em ambos os gráficos, as seleções Brasileira e estadual (RN) 

tendem a apresentar valores inferiores em relação à equipe escolar,  

tendo a seleção brasileira apresentado valores ainda menores em relação 

ao SQTL. 

Observamos ainda que em relação à variável D10, a seleção 

brasileira demonstrou uma maior homogeneidade dos seus indivíduos, o 

que nos permite caracterizar um grupo com uma tendência ou potencial 

genético ao desenvolvimento de força, velocidade e boa estatura. De 

acordo com a classif icação dos índices dermatoglíf icos, elaborada por 

Abramova et al (1); si lva Dantas (24), a seleção brasileira está inserida 

na classe III,  assim como a seleção estadual. A equipe escolar, de acordo 

com a mesma classif icação, está inserida na classe IV, apresentando 

uma maior predominância para o desenvolvimento da resistência, que 

dentro das circunstâncias atuais do voleibol não é uma das 

características em maior evidência, apesar de ter grande importância. 
 

Tabela 2- Valores médios e desvio padrão para os testes de aptidão 

física dos atletas das seleções brasileira, estadual (RN) e equipe escolar. 



 

Abdominal (repet ições) 33,2±1,67* 24,7±5,17 25,8±5,17 

Alcance de ataque (m) 3,32±0,12* 2,92±0,17 2,89±0,08 

Impulsão de ataque (m) 0,71±0,71* 0,56±0,56 0,54±0,53 

Alcance de bloqueio(m) 3,10±0,10* 2,78±0,16 2,73±0,07 

Impulsão de bloqueio (m) 0,53±0,07* 0,45±0,09 0,42±0,05 

Agi l idade (seg) 6,71±6,36* 7,64±7,3* 8,51±7,42* 

FEMS (m) 6,5 ±0,58* 4,9±0,64* 4,3 ±0,69* 

Legenda: *  = p<0,05, FEMS =Força explosiva de membros super iores, (m) = 

metros, (seg) = segundos. 

Abdominal Mediana = 33 (Brasi l ) ,  23 (RN); Alcance de ataque Mediana = 

3,33 (Brasi l ) ;  Impulsão de bloqueio Mediana = 0,50 (Brasi l ) ;  FEMS Mediana = 

7,59 (RN). 

 

Na tabela 2, com relação as qualidades físicas, para o teste de 

abdominal a seleção Brasileira apresentou diferença signif icativa em 

relação à seleção estadual (RN) e a equipe escolar, porém não houve 

diferença signif icativa entre essas duas últ imas. No quesito alcance e 

impulsão de ataque e de bloqueio também observamos diferença entre a 

seleção brasileira e as demais equipes, não existindo diferença 

signif icativa entre as outras duas, apesar da Seleção estadual (RN) 

apresentar resultados superiores aos da equipe escolar. Nos testes de 

agil idade e força explosiva de membros superiores os três grupos 

estudados apresentaram diferença signif icativa entre si, tendo a seleção 

brasileira apresentado os melhores resultados seguidos da seleção 

estadual (RN) e, posteriormente, da equipe escolar.  

 

 Tabela 3 - Valores médios e seus derivados para idade, estatura, massa 

corporal e somatotipo dos atletas das seleções brasileira, estadual (RN) e 

equipe escolar. 

 BRASIL RN ESCOLA 



Endomorf ia 1,26±0,20 1,85±0,60 3,45±2,11* 

Mesomorf ia 3,18±1,14 3,69±1,35 3,31±1,28 

Ectomorf ia 3,8±0,76 3,47±1,05 

Legenda: * = p < 0,05, (cm) = cent ímetros,  (Kg) = qui logramas 

3,46±1,47 

Idade Mediana = 17 (Brasi l ) ,  16 (RN),  16 (Escola);  Massa corporal  Mediana = 

65,0 (Escola);  Endomorf ia Mediana = 1,60 (RN),  2,60 (Escola).  

 
Na tabela 3 podemos observar que na var iável idade existe d i ferença 

s igni f icat iva apenas com relação à seleção brasi le ira que di fere da estadual (RN) e da 

equipe escolar .  Nas var iáveis estatura e massa corporal  os resul tados nos confi rmam 

a grande di ferença da seleção brasi le ira em relação às outras duas equipes,  que por 

sua vez não apresentam di ferença entre s i .  Os maiores resultados em relação à 

massa corporal  na seleção brasi le ira estão relac ionados à grande super ior idade nos 

resultados da var iável  estatura. 

Com relação aos resul tados do somatot ipo em nosso estudo, observa-se que,  

estat is t icamente, apenas na var iável  endomorf ia constatamos di ferença entre a 

equipe escolar  em relação às seleções brasi le ira e estadual (RN). 

 Os resultados obtidos em nosso estudo permitem-nos classif icar as 

equipes, de acordo com as categorias dos somatótipos, e segundo as 

áreas da somatocarta de Carter & Heath (8) podemos classif icar a equipe 

escolar como central, por não apresentar diferença de mais de uma 

unidade entre os três componentes; a seleção estadual (RN) como 

Mesomorfo -endomorfica e a seleção brasileira como ectomesomorfica, o 

que nos mostra que tanto a seleção estadual (RN) quanto a equipe 

escolar apresentam resultados desfavoráveis em relação à ectomorfia, ao 

contrário da seleção brasileira. 
 

DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados no estudo serão de grande relevância para que se 

possa estabelecer parâmetros de comparação na modal idade de vole ibol  em 

di ferentes níveis de qual i f icação esport iva, uma vez que o conhecimento geral  das 

caracter ís t icas específ icas de cada modal idade esport iva parece proporcionar 

adequação de estratégias,  inf luenciando para um melhor rendimento (13,15).   

O sucesso no desempenho de um at leta é resul tado da interação de vár ios 

fatores em que a inter-re lação de característ icas é determinante,  assim como o 

potencia l  genét ico,  metodologia de aprendizagem e tre inamento são de fundamental  

importância (3) .  

 BRASIL RN ESCOLA 

Idade (anos) 16,71±0,47* 15,93±O,60 16 ±0,90 

Estatura (cm) 195,9±0,07* 178 ±0,05 178,5±0,08

Massa corporal  (kg) 87,4±11,02* 67,7 ±6,65 68,53±8,40



 

 No que se refere aos marcadores genéticos, podemos verif icar 

semelhanças dos resultados encontrados em nosso estudo com os 

estudos de Medina e Fernandes Filho (22) junto à seleção brasileira 

adulta masculina, a qual apresentou como resultados para A (1%), L 

(65%), W (34%), D10 (13,4 ±  3,11) e SQTL (125,6 ±  39,12). Ao 

verif icarmos nossos resultados e os obtidos em estudo feito por Zarry 

(29) com o masculino em equipe infanto-juvenil (A =8%, L =59%, W 

=33%, D10=11,91 ±  3,59 e SQTL=118,9 ±  43,88) e juvenil (A =6,4%, L 

=68%, W =26%, D10=11,91 ±  3,59 e SQTL=116 ±  44,8) observamos 

semelhança ainda maior entre as características dermatoglíf icas nas 

categorias de base do voleibol. A presença de A (arco) relacionada à 

força pura, foi observada com uma pequena freqüência, principalmente na 

seleção brasileira corroborando assim com estudos anteriores, como os 

de Abramova (1); Medina, Fernandes Filho (22) que demonstram que a 

freqüência desse desenho tende a zerar no alto nível. 

Os esportes que se caracterizam por velocidade e força, como o 

voleibol, tendem a apresentar valores mais baixos com relação às 

variáveis D10 e SQTL (29). O nosso estudo mostra que a equipe escolar, 

quando comparada com as seleções brasileira e estadual (RN) 

apresentou valores superiores para as variáveis SQTL e D10, fato esse 

que pode ser explicado devido ao processo seletivo feito na escolha dos 

atletas dessas seleções. 

Os valores inferiores apresentados pelas seleções brasileira e 

estadual (RN),podem ser explicados considerando-se as atuais mudanças 

do voleibol que exigem dos atletas maior velocidade e potência no jogo, à 

medida que se aumenta o nível de qualif icação esportiva, uma vez que 

menores valores de SQTL e D10 podem ser relacionados com um alto 

nível de manifestações dessas variáveis. Isso vem sendo observado em 

estudos mais recentes no voleibol que tem mostrado, principalmente, uma 

diminuição desses valores do SQTL em relação a estudos anteriores com 

o passar do tempo e mudanças no jogo, mostrando uma nova tendência: 

Abramova (1) SQTL=145; Fernandes Filho (13) SQTL= 133,79; Medina, 

Fernandes Filho (22) SQTL=125,6; zarry (29) SQTL=118,9.   



 

Com relação aos testes realizados para observar qualidades físicas, 

observamos que a seleção brasileira, quando comparada aos outros dois 

grupos, apresenta uma grande superioridade em todos os resultados dos 

testes realizados, provavelmente devido ao rigoroso processo de seleção 

e maior carga de treinamento dos atletas convocados para representar o 

país nas competições internacionais. Porém, ao compararmos a seleção 

estadual (RN) com a equipe escolar, podemos constatar que não existe 

diferença signif icativa em praticamente nenhuma variável com relação 

aos testes físicos, mesmo uma sendo a seleção estadual e outra uma 

equipe escolar dentro da mesma região, o que nos mostra a provável 

prioridade dada às habil idades técnicas no processo de seleção da 

equipe que representa o estado do Rio Grande do Norte. 
A prát ica do voleibol  requer um amplo repertór io de habi l idades, sendo a 

potência, atualmente, a var iável f ís ica de maior importância, pr inc ipalmente por causa 

das mudanças na regra que tem tornado o jogo mais veloz,  exigindo uma maior  força 

explosiva para os sal tos, deslocamentos e ataques (5,6,11).  Estudos anter iores 

demonstram a evolução da impulsão de ataque no vole ibol ,  quando em 1986, a média 

da seleção adul ta do Brasi l  era 66,6cm (25) e,  atualmente, 71cm para a seleção 

infanto- juveni l  aqui  estudada.  

Outra importante var iável  no vole ibol  é a estatura que parece ser,  atualmente, 

um fator  de grande importância para se alcançar o al to nível  nessa modal idade, v is to 

que seleções de base atuais já apresentam valores superiores aos de seleções 

adul tas.  Podemos conf irmar em nossos resultados, de acordo com essa var iável ,  a 

grande di ferença da seleção brasi le ira em relação às outras duas seleções 

estudadas, tendo a seleção infanto- juveni l  apresentado uma média de estatura 

super ior  a de seleções adul tas e igual  a da seleção adul ta campeã ol ímpica, em 1996, 

a qual  apresentava uma estatura média de 195,9cm (10).   

  Os resul tados que encontramos nos permitem ainda observar que a equipe 

escolar ,  apesar de não apresentar  d i ferença estat is t icamente s igni f icat iva na var iável  

estatura em relação à seleção estadual (RN), apresenta uma pequena super ior idade,  

o que nos mostra,  mais uma vez,  que provavelmente a grande pr ior idade observada 

no cr i tér io de escolha dos at letas da seleção estadual fo i  re lac ionado à parte técnica, 

fato esse que normalmente ocorre por problemas estruturais de uma forma geral  e de 

tempo de treinamento nas seleções menos favorecidas.  Podemos observar esse fato 

nos estudos de Cabral  et  a l  (7) com seleções de voleibol  infanto- juvenis mascul ino, 

em que se observa na seleção do Amazonas, campeã brasi le ira da segunda divisão 

(2004),  uma estatura média de 181,45cm e ainda nos estudos de Cabral  et  a l  (5)  com 

a seleção infanto- juveni l  feminina do Rio Grande do Norte que apresenta 169,4cm 



 

como média de estatura contra 181,6cm da seleção brasi le ira feminina da mesma 

categor ia (6).  

 O al to grau de importância da var iável estatura, dentro do processo evolut ivo 

e de desenvolvimento de ta lentos no vole ibol ,  pode ser observado através de estudos 

que mostram a evolução dessa var iável  na refer ida modal idade (23,26).  

Com relação à somatot ip ia,  que em estudos anter iores se chamava de biot ipo 

f ís ico (16),  podemos observar que o componente ectomórf ico é considerado um 

importante componente para a modal idade de voleibol ,  uma vez que diz respei to à 

relação da massa corporal  com a estatura do indivíduo, que é uma var iável  de grande 

importância nessa modal idade quando al iada a outros fatores para que se possa 

alcançar um nível  mais a l to em categorias super iores do vole ibol .  Podemos observar 

que nos estudos de perf i l  somatotípico real izados com equipes de maior  rendimento 

na categor ia infanto- juveni l  de voleibol ,  a ectomorf ia tende a apresentar 

super ior idade em relação aos outros componentes.  

 Os resul tados observados em nosso estudo com a seleção brasi le ira infanto-

juveni l  foram muito semelhantes aos observados em outros estudos na mesma 

categoria, durante os quais Zarry (29) encontrou como resultado para endomorf ia 

(2,4±0,52), mesomorf ia (3,4±0,77) e ectomorf ia (3,8±0,76). Os estudos do perf i l  

somatot ip ico têm se caracter izado como Ecto-Mesomórf icos nessa categoria para o 

mascul ino. Essa superior idade do componente ectomórf ico em categor ias infanto-

juvenis tende a modif icar-se à medida que se sobe de categor ia,  tendo as equipes de 

al to nível  na categoria adul to do voleibol ,  normalmente, apresentado valores para o 

componente mesomórf ico equiparados, ou com leve super ior idade, em relação ao 

ectomórf ico devido ao nível  maturacional  e maior  desenvolvimento músculo-

esquelét ico (21,29).   

 Podemos concluir  que os três grupos observados apresentam perf i l  de 

caracter íst icas dermatogl í f icas muito semelhante, não apresentando di ferenças 

s igni f icat ivas. Os mesmos apresentam, inc lusive, semelhança em alguns aspectos 

com o perf i l  do al to rendimento do voleibol  adulto no Brasi l ,  o que nos leva a 

acredi tar  que mesmo em di ferentes níveis de qual i f icação, os at letas dessa 

modal idade, nessa categoria,  apresentam caracter íst icas comuns, o que pode estar 

relacionado ao t ipo de exigência f ís ica da modal idade, estando as di ferenças de nível  

de qual i f icação relac ionadas aos fatores fenotíp icos. O fato observado pode por outro 

lado estar  relacionado ao próprio processo natural  de seleção. A constatação de que 

os grupos não di ferem e a observação de que os dados também não se distanciam da 

seleção adulta não garantem o sucesso f inal ,  por  ser  este, um constructo de 

interveniências.  

Em relação às qual idades f ís icas, a super ior idade da seleção brasi le ira 

comparada às outras equipes, pode estar  re lacionada à inf luência de fatores 

externos, entre eles a ef ic iência, adequação e freqüência de treinamento. Na seleção 



 

brasi le ira f ica evidente a superior idade da média de estatura e do componente 

ectomórf ico na somatot ip ia, sendo essas importantes var iáveis dentro dessa 

modal idade. Os excelentes resul tados e proximidade com o al to rendimento adul to 

mostram a atenção dada à somatot ipia e antropometr ia,  entre outras var iáveis,  na 

seleção dos at letas e a preocupação com a manutenção e desenvolvimento das 

futuras gerações do esporte no país.  Recomenda-se uma maior  atenção e 

divers i f icação dos cr i tér ios de seleção dos at letas em categor ias de base, 

independente do nível  de qual i f icação, contr ibuindo, assim, para uma maior  

possibi l idade de sucesso futuro e renovação de ta lentos no vole ibol .  
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                             4 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 
 

Os resul tados apresentados neste estudo surgiram a part i r  do interesse do 

pesquisador em estudar o vole ibol  que é a sua área de trabalho,  uma vez que 

este esporte tem crescido de maneira muito rápida e estruturada no Brasi l ,  tendo 

se tornado na úl t ima década uma grande potência mundial  desde as suas 

categor ias de base até a categor ia adul ta.   

O voleibol  brasi le iro tem sido exemplo a ser  seguido por outros paises, 

f i rmando-se como uma grande escola,  porém, para que alcança se esses 

resul tados fo i  necessária uma reestruturação da modal idade no país,  atr ibuindo 

relevância signi f icat iva a ciência como um suporte cada vez mais necessár io 

para um melhor desenvolvimento esport ivo.  

Para que se possa perpetuar esse status  conquistado, faz-se necessár ia a 

existência de maior número de pesquisas que possam dar sustentação ao 

desenvolv imento desses at letas,  a começar pelas categor ias de base.  

Pensando na carência de estudos nessas categorias e na necessidade dos 

técnicos e prof iss ionais da área que trabalham com os di ferentes níveis de 

qual i f icação esport iva em ter  parâmetros de referência do baixo ao al to nível  de 

rendimento esport ivo que possibi l i tem a observação das equipes em relação a 

outras de mesma categor ia e em relação a ela mesma, é que esse estudo foi  

impulsionado, procurando preencher uma lacuna no processo de sol id i f icação 

dos lastros de sustentação do vole ibol  brasi le iro,  atualmente recordista mundial  

de t í tu los.   

In ic ia lmente foi  apresentado ao programa de pós-graduação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte o projeto de pesquisa int i tu lado 

“Estudo das caracter ís t icas dermatogl i f icas, somatotípicas e das qual idades 

f ís icas em at letas de voleibol  nos di ferentes níveis de qual i f icação esport iva”.  

No ano de 2004, in ic iamos a nossa pesquisa, no qual f izemos um recorte 

da coleta de dados que resultou na produção do ar t igo apresentado ao programa 

como requisi to para nossa qual i f icação, sendo publ icado no FIEP BULLETIN 

2005 e apresentado no Congresso Cient i f ico Brasi le iro da FIEP, tendo como 

t í tu lo “Estudo comparat ivo do perf i l  dermatogl i f ico e antropométr ico nos 

di ferentes níveis de qual i f icação esport iva em equipes infanto- juvenis de 

vole ibol” .   

Os dados para o refer ido ar t igo foram coletados no centro de tre inamento 

da seleção Brasi le ira em Saquarema-RJ com o auxi l io da nutr ic ionista Isabela 

Toledo e no campeonato brasi leiro infanto- juveni l  de vole ibol  da segunda div isão 

real izado em Natal ,  quando se objet ivou ident i f icar  e comparar o perf i l  do 



 

vole ibol  infanto- juveni l  mascul ino nas var iáveis dermatogl i f icas e 

antropométr icas, tendo como amostra três equipes com dist intos níveis de 

rendimento esport ivo, sendo elas, a seleção brasi le ira,  a seleção campeã e a 

úl t ima colocada do campeonato brasi le iro acima c i tado. Em termos estatís t icos 

não se observou di ferença s igni f icat iva quanto a dermatogl i f ia entre os grupos, 

apesar da seleção brasi le ira infanto- juveni l  apresentar característ icas 

semelhantes às observadas em estudo com o al to rendimento na categor ia adul to 

por Abramova, Nik i ta e Ozol in em 1995 (12),  Fernandes Fi lho em 1997 (26) e 

Zarry em 2005 (11).   

As var iáveis antropométr icas apresentaram di ferença s igni f icat iva apenas 

quanto à estatura e peso, tendo a seleção brasi le ira se destacado com uma 

grande di ferença em relação às outras duas seleções estudadas. O estudo 

observa ainda a grande importância da estatura para se alcançar o al to 

rendimento nessa categor ia e a provável inf luência dos fatores externos nos 

grupos estudados, uma vez que a seleção campeã e a úl t ima colocada do 

campeonato brasi le iro não apresentam di ferenças s igni f icat ivas em nenhuma das 

var iáveis observadas. 

Após a conclusão de toda a coleta de dados, part ic ipamos do AISEP Word 

Congress 2005 em Lisboa-Portugal com o trabalho “Perf i l  dermatogl i f ico e 

antropométr ico da seleção brasi le ira infanto- juveni l  mascul ina de vole ibol” ,  que 

fo i  apresentado no mesmo congresso e publ icado nos anais,  tendo esse estudo o 

objet ivo de ident i f icar  o perf i l  dermatogl í f ico e antropométr ico da seleção 

brasi leira infanto- juveni l  mascul ina de vole ibol .  Os resul tados nos mostraram que 

a refer ida seleção apresenta caracter ís t icas mui to semelhante às observadas nas 

seleções adul tas do Brasi l  (al to rendimento) ,  mesmo sendo a seleção aqui  

estudada pertencente a uma categor ia de base. O valor  de A (arco) nos chama 

atenção por apresentar baixos valores corroborando com estudos de Fernandes 

Fi lho (26) que c i tam que essa var iável  tende a se aproximar de zero no al to 

rendimento.   Podemos conf irmar em nosso estudo o al to nível dos at letas da 

seleção brasi le ira infanto- juveni l  estudada, que provavelmente é submetida a um 

r igoroso processo de seleção na composição da equipe,  e nos apresentou uma 

al ta média de estatura e um excelente potencial  genét ico.  

 Em 2006 mudamos o t ítulo  do nosso projeto de dissertação,  sob uma nova 

orientação,  para ”VOLEIBOL INFANTO-JUVENIL BRASILEIRO: somatotipia, qualidades 

físicas e marcadores genéticos dos atletas em diferentes níveis de qualificação esportiva”,  ao 

considerarmos importante a  inclusão do termo “marcadores genéticos”,  uma vez que 

a dermatoglif ia é  um tipo de marcador genético a ser analisado considerando uma 

serie  de variáveis  e  não apenas como um método puro e s implesmente determinante.  



 

No mesmo ano inic iamos a produção do ar t igo “Somatot ipia e 

antropometr ia na seleção brasi lei ra de voleibol ’ ,  o qual  submetemos à Revista 

Portuguesa motr ic idade-FTCD (ISSN 1646-107X) recebendo no ano de 2007 a 

carta de acei te para publ icação (anexo 1) .  Esse estudo procurou através de uma 

anal ise elaborar  perf is  de caracterís t icas das var iáveis observadas em ambos os 

sexos na categoria infanto- juveni l ,  para que pudessem servir  de parâmetro para 

prof issionais que trabalham com a mesma categoria.  Na elaboração desse perf i l ,  

o estudo ut i l izou a seleção brasi le ira feminina e mascul ina, estando essas 

equipes entre as de mais al to nível  de rendimento no país e no mundo, o que 

possibi l i ta a ut i l ização de seus resul tados como referência para outras equipes. 

Nos resultados podemos constatar  a a l ta média de estatura dessas duas 

seleções que conf irmam a evolução dessa var iável ,  em que tanto a seleção 

infanto- juveni l  mascul ina quanto a feminina apresentam resul tados que se 

assemelham aos encontrados nas seleções adultas. A importância dessa var iável 

é ainda conf irmada ao se observar que na somatot ip ia em ambos os sexos o 

componente ectomorf ico prevalece,  conf i rmando a necessidade no vole ibol  de 

at letas com biót ipo longi l íneo, mesmo que possuam um equi l íbr io com o aspecto 

muscular .  

Com os dados mais completos de nossa coleta construímos um art igo, o 

qual  enviamos para a revista Brazi l ian Journal  of  Invest igat ive Pathology, 

Morphology and 'Morphometry ( ISSN 1519-1192).  Esse ar t igo int i tu lado de 

“Marcadores genéticos, somatot ip ia e qual idades f ís icas em di ferentes níveis de 

qual i f icação do vole ibol  brasi le iro”  teve por objet ivo,  dentro da mesma categor ia 

do voleibol  mascul ino ( infanto- juveni l ) ,  que é objeto de estudo de nossa 

dissertação, comparar o perf i l  da dermatogl i f ia  como marcador genét ico, de 

caracter ís t icas somatot ip icas e de qual idades f ís icas especif icas. Para esse 

t rabalho ut i l izamos três grupos com nível  de qual i f icação esport iva ainda mais 

dist intos,  sendo a seleção brasi le ira uma equipe que compete no mais al to nível 

internacional ,  a seleção do Rio Grande do Norte part ic ipante do campeonato 

brasi le iro de pr imeira div isão e uma equipe escolar  que apenas compete em nível  

regional.  Também observamos nesse estudo que não existe grande di ferença 

entre os grupos com relação à dermatogl i f ia,  apesar da seleção brasi le ira 

apresentar valores quant i tat iva e qual i tat ivamente superiores quanto à 

somatot ipia e qual idades f ís icas.  

Toda a coleta de dados para elaboração de nossa dissertação foi  

aprovada mediante apresentação de projeto ao comitê de ét ica em pesquisas 

envolvendo seres humanos da Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte, 

parecer N°059/2005, sendo todas as normas de real ização de pesquisas em 



 

seres humanos corretamente atendidas, segundo a resolução N°196/96 do 

conselho nacional de saúde, 10/10/1996 (Brasi l )  

Para produção dos art igos ut i l izamos algumas amostras di ferentes por 

acredi tarmos que dessa forma far íamos com que o nosso trabalho t ivesse um 

maior compromisso com as informações a que buscávamos em nossos objet ivos,  

uma vez que neles estávamos observando as var iáveis estudadas em “di ferentes 

níveis de qual i f icação esport iva”  que se refere ao nível  de rendimento dessas 

equipes. Optamos por manter  a seleção brasi le ira em todas as amostras por 

considerarmos um parâmetro para as outras equipes, sendo ela recordista 

mundiais de t í tu los e exemplar do mais al to nível  do voleibol  mundial ,  e,  usarmos 

dist intas equipes na amostra dos ar t igos em di ferentes níveis de qual i f icação, 

para ser mais f ie l  a informação buscada pelo objet ivo geral  da dissertação. 

Na metodologia,  constatando o grande avanço da c iência dentro do 

esporte e a busca por at letas cada vez mais completos e com caracterís t icas 

específ icas a cada modal idade esport iva, procuramos o apoio da genét ica para 

nos permit i r  observar característ icas natas dos indivíduos, que possibi l i tem a 

observação e adequação do seu potencia l  genét ico para as diversas at iv idades. 

Pensando nisso procuramos usar a dermatogl i f ia  por ser um marcador genético, 

a lem de ser um método s imples, barato e de grande confiabi l idade e objet iv idade 

(42),  o qual pode nos auxi l iar  na observação das caracter ís t icas especif icas do 

voleibol .  

Observando as caracter ís t icas dermatogl i f icas em nosso estudo, 

ver i f icamos não haver d i ferença signi f icat iva entre os grupos, mesmo quando 

comparamos di ferentes equipes em di ferentes níveis de qual i f icação esport iva.  

No entanto, podemos associar  esses resultados às caracter ís t icas da 

modal idade, que exige dos prat icantes um determinado nível  de habi l idades 

específ icas, o que faz com que os indivíduos que compõem equipes competi t ivas 

e que necessi ta de um mínimo nível  de qual i f icação e rendimento possuam certo 

grau de apt idão para determinadas habi l idades específ icas.   

Ao observar os at letas de vole ibol  percebemos que os mesmos estão 

enquadrados em um determinado grupo de caracter ís t icas dermatogl i f icas 

pecul iares ao vole ibol ,  sendo esse perf i l  provavelmente inf luenciado in ic ia lmente 

pelo própr io processo de seleção natural .  Apesar de não apresentar  d i ferença 

estat is t icamente s igni f icat iva,  devemos observar que os grupos apresentam 

pequenas di ferenças que podem parecer ins ignif icantes, embora possam ser 

determinantes quando se aumenta o nível  de exigência de qual i f icação esport iva,  

o que faz com que os at letas necessi tem de determinadas caracter íst icas ainda 

mais especi f icas para alcançar o al to nível  de rendimento.    



 

Esse fato pode ser constatado quando observamos em nosso estudo os 

resultados da seleção brasi le ira que apresenta valores quant i tat ivos e 

qual i tat ivos muito semelhantes aos observados em outros estudos com seleções 

de al to nível  em categor ias super iores do vole ibol .  

Sabe-se que é de extrema importância para a performance competi t iva de 

um at leta a sua estrutura somática, podendo o somatotípo adequado estar  

int imamente l igado ao sucesso no desporto de al to rendimento(43).  Buscando 

uma classi f icação, descr ição e comparação da estrutura corporal  (b iót ipo f ís ico)  

dos at letas,  nosso estudo apontou resultados interessantes,  evidenciando um 

perf i l  ectomorf ico caracter ís t ico observado nos at letas da seleção brasi le ira em 

relação aos outros grupos anal isados, o que se const i tu i  um indicador importante 

para quem almeja se integrar  em uma seleção de al to nível  de rendimento.   

  A super ior idade da ectomorf ia em relação aos outros componentes 

dentro da seleção brasi le ira pode estar re lacionada ao nível  de maturação dos 

jogadores dessa seleção e a um cr i tér io de inc lusão do grupo, uma vez que, 

apesar da grande importância do componente, observamos em estudos 

real izados por outros autores na seleção brasi le ira juveni l  e adulta (categor ias 

super iores) um resul tado para ectomorf ia que cont inua al to,  porém com uma 

tendência a equiparação do componente mesomórf ico à medida que se passa das 

categorias de base para as superiores.   

A estatura, que está diretamente re lacionada ao componente ectomórf ico,  

é outra importante var iável  a ser considerada, sendo de fundamental  importância 

para que se possa alcançar o al to nível  de rendimento no vole ibol .  É notór ia a 

for te inf luência dessa var iável  na modal idade sendo esse um dos cr i tér ios de 

exclusão em muitas equipes de al to nível .  Alguns estudos mostram com o passar 

dos anos o aumento da média de estatura nas equipes, onde a seleção brasi le ira 

infanto- juveni l  apresenta uma al ta média de estatura  se assemelhando a média 

da seleção brasi le ira adul ta,  sendo inclusive super ior  a media observada em 

muitas equipes adultas que part ic ipam da l iga mundial  (15) ,  mostrando a 

preocupação e atenção dada a essa var iável  desde as categor ias de base 

v isando um maior desenvolvimento futuro.  

Para aval iar  as qual idades f ís icas os protocolos ut i l izados foram 

escolhidos por serem de fáci l  apl icabi l idade e permit i rem uma aval iação 

específ ica de qual idades f ís icas ut i l izadas no vole ibol .  Assim, ut i l izamos os 

testes já apl icados pela seleção brasi le ira infanto- juveni l ,  seguindo todos os 

procedimentos para os outros grupos estudados. Os resultados conf i rmaram a 

super ior idade da seleção brasi le ira em relação às outras equipes em todos os 

testes f ís icos, podendo esses resultados ser f ruto do r igoroso processo de 



 

seleção desses at letas,  e do intenso processo de tre inamento e 

acompanhamento do desenvolvimento dos at letas da seleção brasi le ira,  v is to que 

essa seleção é parte da el i te do vole ibol  mundial .   

Nas equipes de nível  de qual i f icação esport iva mais baixo, não ver i f icamos 

entre s i  mui ta d i ferença em relação às var iáveis observadas em nosso estudo, 

inc lus ive em relação aos testes f ís icos, sendo ta is resul tados provavelmente 

causados por essas equipes disporem de um curt íss imo período para treinamento 

e quase nenhum invest imento f inanceiro,  tendo muitas vezes como objet ivo 

apenas um resul tado imediato em sua categor ia e nível de compet ição, 

pr ior izando assim o presente rendimento e habi l idade técnica no momento de 

selecionar seus at letas.  

Confi rmamos, por f im, em nosso estudo o al to nível  da seleção brasi le ira 

infanto- juveni l  mascul ina, a exemplo da categoria adulta,  e, podemos concluir  

que nessa categor ia os prat icantes de vole ibol  que part ic ipam de equipes com 

objet ivos competi t ivos em di ferentes níveis de qual i f icação esport iva apresentam 

um perf i l  de caracter íst icas semelhantes para a dermatogl i f ia e somatot ip ia, 

apresentando maior  d i ferença quanto as qual idades f ís icas e estatura que 

atualmente é uma var iável  fundamental  para o vole ibol ,  mui tas vezes def in indo 

l imites de performance nessa modal idade. 

Este estudo será de grande ut i l idade para a or ientação dos prof iss ionais 

da área que trabalham com categor ias de base, uma vez que a grande maior ia 

dos estudos trata do esporte de rendimento apenas na categor ia adul to. Assim 

os prof issionais terão a oportunidade de ao observar um at leta de destaque, 

levar em conta uma sér ie de var iáveis que devem ser observadas dentro de sua 

categoria de jogo, anal isando dessa forma as reais possib i l idades do at leta 

at ingir  um al to rendimento na modal idade, pr incipalmente quando se tem como 

parâmetro um componente da el i te do vole ibol  em nível  internacional  como a 

seleção brasi le ira.   

Através deste estudo podemos também vivenciar  os resul tados em 

di ferentes s i tuações, ampl iando o nosso leque de conhecimento nos di ferentes 

níveis de rendimento, assim como pudemos observar a necessidade de coletar 

cada vez mais dados para se ter um levantamento de dados do voleibol  brasi le iro 

e confi rmar o perf i l  somatot ip ico e dermatoglí f ico, assim como de outras 

var iáveis na modal idade.  

O cenár io esport ivo e as recentes pesquisas na área nos conf irmam a 

necessidade de amparo do esporte de rendimento nas di ferentes ramif icações da 

c iência para um completo desenvolvimento e maior rendimento, tendo como 



 

a l iados áreas de conhecimento como a nutr ição, genét ica,  medic ina e f is io logia 

entre outras.  

Pretendemos com o amadurecimento prof issional e relevantes resul tados 

obt idos dar cont inuidade ao trabalho de pesquisa e continuar contr ibuindo 

c ient i f icamente para o desenvolv imento esport ivo,  onde os resultados nos deram 

credib i l idade à medida que conseguimos contr ibuir  para o crescimento e 

sol id i f icação desse esporte,  em que o Brasi l  atualmente é referencia mundial .  A 

part i r  da formação do mestrado temos como perspect iva ingressar para o 

doutorado e cont inuar no constante e incansável  processo de formação 

prof issional  e acadêmica. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO INDIVIDUAL 
 

NOME:___________________________________________________________ 
DATA DE NASCIMENTO:_________________                       IDADE:_________ 

ENDEREÇO:____________________________________________FONE:_______ 

FREQUÊNCIA DE TREINOS:___VEZES POR SEMANA ______HORAS  

JÁ PARTICIPOU DE CAMPEONATO BRASILEIRO:  (  ) SIM  (  ) NÃO 

HÁ QUANTO TEMPO TREINA VOLEIBOL:________ POSIÇÃO:_________________ 

CLUBE/ESCOLA:__________________________POSIÇÃO:__________________ 

ESTATURA:________MASSA CORPORAL:________%G:_________ 

SOMATOTÍPO 
TRÍCIPITAL: 1a Med.________  2a Med________ 3a Med_________ 

SUPRA-ESPINHAL: 1a Med________2a Med_________ 3a Med________ 

PANTURRILHA MÉDIA: 1a Méd_______2a Med_________ 3a Med________ 

SUBESCAPULAR: 1a Méd_______2a Med_________ 3a Med________ 

CIRIC. BICEPS:____________ 

CIRC. PANT.______________ 

DIAM.UM._______________ 

DIAM.FEM.______________ 

TESTES FÍSICOS 
ENV. BLOQ_______/________/_______  ALC BLOQ. ________/________/_______  

ENV.ATAQ._______/________/______ALC. ATAQ.  _______/_________/________ 

IMP. BLOQ._______/________/_______  

IMP.ATAQ._______/________/_______  

ABD. 30s._________/____________                                                                  FORÇA EXP. 

Memb.sup._______/_________/______ 

AGILIDADE._________/___________ 

 
 
 



 

Apêndice 2 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIÊNTÍFICOS 

 

-AISEP WORLD CONGRESS- LISBOA PORTUGAL 2005 

Apresentação e publ icação de resumo em anais do trabalho: 

Dermatoglyphic and anthropometr ic prof i le of  the brasi l ian nat ional  under-17 

men´s vol leybal l  team. 

-  I  SIMPÓSIO DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Aprsentação de tema l ivre e publ icação do resumo “Caracter ís t icas 

somatot ipicas e velocidade em at letas de vole ibol  nas di ferentes posições de 

jogo”,  na revista Acta Cirurgica Brasi le ira,  vol  20,  2005. 

-  VI  SIMPÓSIO NORDESTINO DE ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

Publ icação de resumo em anais:Perf i l  somatot ip ico de at letas de vole ibol  

da c idade de Natal .  

-  2º CONGRESSO CIÊNTIFICO COBRASE-SESC RIO 

Publ icação de resumo: A re lação das característ icas somatot ipicas com a 

velocidade em at letas de vole ibol .  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 




