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Documento de Apoio de Andebol 

  

Caracterização da Modalidade 

 

O andebol distingue-se pelas suas variadas acções que vão desde as corridas, aos arranques, 

às paragens, aos saltos de diversas formas e à combinação de métodos de deslocamentos, que com-

binadas com acções de ataque (passes, remates, fintas, bloqueios, dribles, etc.) e com acções defen-

sivas (marcação ao adversário, blocos, intercepções de bola, etc.) que atribuem um carácter dinâmi-

co ao jogo. Então, o andebol é um jogo que se baseia no confronto originado pelas finalidades con-

trárias das partes que jogam uma contra a outra, com o objectivo de resolver estes confrontos a nos-

so favor. A necessidade de resolver estes confrontos exige dos jogadores o uso de processos racio-

nais para adoptar acções especializadas, acções estas que se baseiam em tomadas de decisão, reso-

lução de problemas, na produção e avaliação das respostas de movimento e nos aspectos naturais do 

movimento do ser humano: correr, saltar e lançar (Latyshkevich, 1991). 

 

Duração do jogo e resultado 

 

O jogo tem duas partes iguais de 30 minutos (juniores e séniores), 25 minutos (iniciados e 

júvenis), 20 minutos (infantis), com intervalo de 10 minutos. No final do tempo regulamentar de 

jogo, pode existir uma igualdade, quando o número de golos obtidos por ambas as equipas é igual. 

Uma equipa vence o jogo quando no final do mesmo conseguiu marcar mais golos que a equipa 

adversária. 

Espaço 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Jogadores 
 

O Andebol é um desporto colectivo em que a bola é jogada com as mãos, jogado por duas 

equipas de 7 jogadores de campo, sendo um deles o guarda-redes. Cada equipa pode ainda ter 5 

jogadores suplentes. 
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Regras e Arbitragem 

Regras básicas 

 

 Formas de jogar a bola: a bola pode ser agarrada ou tocada com qualquer parte do corpo acima 

do joelho; não pode ser socada ou tocar abaixo do joelho mesmo acidentalmente, excepto no 

caso do guarda-redes. 

 O guarda-redes e a área de baliza: o guarda-redes é o único jogador a quem é permitido per-

manecer dentro da área de baliza, podendo defender com qualquer parte do corpo incluindo os 

pés e movimentar-se com a bola na mão sem limitações. Não lhe é no entanto permitido sair ou 

entrar na área de baliza com a bola na mão. O desrespeito desta regra será penalizado com lan-

çamento livre e livre de 7 metros. 

 Bola fora: as linhas do campo fazem parte dele por isso a bola é considerada fora quando ultra-

passa completamente o plano vertical das linhas laterais ou de baliza. 

 Conduta para com o adversário: é proibido “arrancar” a bola ao adversário com uma ou duas 

mãos ou tentar tirá-la com o punho fechado; não é permitido empurrar, rasteirar, agarrar ou lan-

çar intencionalmente a bola contra o adversário. Estas infracções são penalizadas com lança-

mento livre, marcado no local onde ocorreu a falta.. 

 Violação da área de baliza: sempre que um jogador entrar na área de baliza com a bola em seu 

poder ou entrar nessa área sem bola retirando vanta-

gem desse facto. Se for o jogador atacante a cometer 

falta, a equipa será penalizada com lançamento livre 

fora da área de baliza, no caso de ser um defesa com 

intenção de conseguir vantagem será penalizado com 

um livre de 7 metros. 

 Passos: um jogador pode dar um número máximo de 

3 passos com a bola na mão; 

 Dribles: um jogador não pode driblar, controlar a 

bola com uma ou as duas mãos e voltar a driblar; driblar com as duas mãos em simultaneamente 

ou acompanhar a bola coma  mão no momento do drible (transporte). 

 Regra dos 3’’: um jogador que não está em drible não pode manter a bola em sua posse, parado, 

mais de 3 segundos. 

 Jogo passivo: sempre que uma equipa conserve a bola sem procurar uma acção de ataque ou de 

remate, procurando “queimar tempo” os árbitros identificam o jogo passivo levantando o braço. 

Se a equipa não rematar, o árbitro sancionará jogo passivo marcando a respectiva falta. 

 Golo: é considerado golo sempre que a bola transponha completamente a linha de baliza para o 

interior da baliza. 

 

 

Livre de 9 metros 
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 Se as faltas forem cometidas entre a linha de seis metros e a linha de nove metros, os livres 

são executados sempre sobre a linha de nove metros e os jogadores da equipa contrária devem 

fazer a barreira na linha de seis metros. 

 

Livre de 7 metros 

 

Este livre é executado através de um lançamento directo à baliza e verifica-se quando um 

jogador: 

 entra na sua área de baliza, intencionalmente, para defender; 

 passa a bola ao seu guarda-redes, quando este se encontra dentro da área, defenden-

do-a; 

 isolado e em boa posição para realizar um remate com êxito é empurrado, agarrado 

ou sofre uma rasteira; 

 quando o guarda-redes entra na sua área de baliza com a bola nas mãos. 

Na execução de um livre de sete metros, nenhum jogador, excepto o jogador marcador, pode per-

manecer entre a linha de seis metros e a linha de nove metros. 

 

Lançamento lateral 

 

 sempre que a bola ultrapassa as linhas laterais ou a linha de baliza, tendo sido tocada em último 

lugar por um defesa, é reposta em jogo por um jogador da equipa adversária. 

 quando a bola sai pelas linhas laterais, a reposição é feita no local de saída. Quando a bola sai 

pela linha de baliza, a reposição é feita junto ao ponto de intercepção da linha de baliza com a 

linha lateral, no lado da sua saída. 

 

Lançamento de baliza 

 

 é executado pelo guarda-redes dentro da sua área de baliza, quando a bola ultrapassa a linha de 

baliza, e fora da baliza, tocada em último lugar por um atacante ou pelo próprio guarda-redes. 

 

Lançamento pelo árbitro (bola ao ar) 

 

Verifica-se sempre que dois jogadores adversários: 

 fizerem falta simultânea; 

 agarrarem a bola ao mesmo tempo - bola presa. 

 

 

 

 
 

Conteúdos Tácticos 
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Princípios da Táctica Colectiva  

Ajuda Recíproca 

-No ataque, este princípio concretiza-se na desmarcação oportuna para ajudar o companheiro que esteja 

em posse de bola e estritamente marcado. 

- Na defesa a aplicação deste princípio concretiza-se no fecho dos espaços de penetração para a baliza 

evitando um remate, ajudando o companheiro directamente responsável pelo atacante. 

Ocupação Equilibrada do espaço de jogo 

- Todos os lugares devem estar permanentemente ocupados, pelo que quando um espaço é deixado livre 

por um jogador é imediatamente ocupado por um colega. 

Ajudas 

- Em relação ao ataque, este princípio concretiza-se na desmarcação oportuna para ajudar o companheiro 

que esteja em posse de bola e estritamente marcado. 

- Na defesa a aplicação deste princípio concretiza-se no fecho dos espaços de penetração para a baliza 

evitando um remate, ajudando o companheiro directamente responsável pelo atacante. 

Meios Tácticos Ofensivos 

Contra-ataque Simples 

- Para realizar o contra-ataque simples é necessário que um ou 

dois jogadores tenham a noção de partida para o ataque em for-

ma de velocidade de deslocamento, e que o jogador que lhe dá 

início efectue um passe rápido e longo. 

- Quando o adversário perde a posse de bola há que explorar a 

desorganização do mesmo, tentando não dar tempo a que a outra 

equipa organize a acção defensiva. 

- Esta movimentação pode partir da intercepção de um passe ou 

do remate, efectuado pela equipa adversária, ou pode partir do 

guarda-redes, devido à aglomeração de jogadores adversários 

entre a linha dos 6 m e a linha do meio campo. 

 
 

Ataque em ferradura 

- Tipo de ataque em que os jogadores avançam em “U” trocando 

a bola entre si. 

- Neste sistema qualquer desmarcação deve realizar-se para uma 

zona liberta de adversários, que neste caso é a zona central. 

 

 
 

 
 
 

Passe e entra 
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- É um meio táctico de grupo utilizado, fundamentalmente, para 

ultrapassar um defesa colocado na linha defensiva. Exige a cola-

boração de dois jogadores. 

- 0 portador da bola deve encontrar-se frente ao defesa, no 

momento que passa a bola a um colega desmarcado, deve con-

tornar o seu opositor directo pelo lado contrário à linha de passe, 

para depois receber a bola do colega e dar continuidade à acção 

ofensiva. 

  

Cruzamento 

- Consiste numa movimentação de um jogador sem bola, que 

decide passar por detrás de um jogador com bola, para conquis-

tar uma posição de superioridade numérica.  

 

 
 
 
 
 
 

Entradas 

-Desmarcações para o interior da defesa realizadas pelos jogadores da 2ª linha, colaborando nas acções 

que garantam a ofensividade da sua equipa, procurando criar linhas de passe ou recepção ou situações 

de remate em condições que dificultem a acção dos defesas. 

Consiste na rápida mudança de colocação, consoante o jogador adversário, abrindo linhas de passe ofen-

sivas ou garantindo a ocupação equilibrada do espaço de jogo (ocupação dos espaços livres). 

 

Desmarcação 

- Consiste na rápida mudança de colocação, consoante o jogador adversário, abrindo linhas de passe 

ofensivas ou garantindo a ocupação equilibrada do espaço de jogo (ocupação dos espaços livres) 
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Meios Tácticos Defensivos 

Homem a Homen (defesa Individual) 

- 0 aluno utiliza a defesa HxH, segue o seu atacante directo, quer 

ele tenha ou não a bola, e não permite que ele se desmarque; 

- Procura o adversário directo, colocando-se entre este e a baliza;  

quando o adversário tem a bola em seu poder, deve procurar o 

avanço no terreno de jogo e dificultar a execução de passe e de 

remate, tentando desarmá-lo; 

pressiona o seu atacante directo quando este tem a posse de bola, 

colocando uma mão na bola e a outra na anca ou no ombro; 

pressiona o seu atacante directo quando este não tem a posse de 

bola, evitando as desmarcações e "cortando" as linhas de passe. 

 

Flutuação defensiva 

 

- Consiste no deslocamento,  acompanhando a circulação da bola e mantendo a visão simultânea desta e 

dos movimentos dos jogadores na área da sua responsabilidade, reduzindo o espaço ofensivo 

Deslizamento 

- Cooperação nas acções defensivas da equipa, acompanhando constantemente o seu adversário directo 

que se movimenta, podendo ter que trocar com o colega do lado. 

Marcação 

- Controlar o adversário, impedindo ou dificultando a progressão em drible, o passe e o remate, colo-

cando-se entre a bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 

- Impedir ou dificultar a recepção da bola, colocando-se entre o adversário e a baliza na defesa do joga-

dor sem bola, acompanhando a sua movimentação 

Ajudas 

- Cooperar com os companheiros na organização das acções defensivas através da ajuda mútua, marcan-

do os adversários que conseguem ultrapassar os companheiros. 

- Entrar em sobremarcação no caso de estar a defender um adversário no lado forte (lado onde se encon-

tra a bola definido pela linha longitudinal imaginária que divide o campo ao meio. 

- No caso de estar a defender no lado fraco, afastar-se ligeiramente do adversário directo até um ponto 

onde tenha no seu campo de visão, para além do seu adversário também a bola. 
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Habilidades Motoras 

Ataque 

 

- DRIBLE 

Componentes Críticas 

- Cabeça levantada com o olhar dirigido para a frente 

- Tronco ligeiramente inclinado à frente 

- M.I. ligeiramente flectidos 

- M.S que realiza o movimento, ligeiramente flectido e afastado do corpo  

- O contacto com a bola é feito principalmente com os dedos e a zona da palma da 

mão mais próxima destes 

- O pulso tem um papel amortecedor e impulsionador através de um movimento de 

extensão-flexão 

 

 

- MANEJO DE BOLA_ PEGA DA BOLA E ARMAÇÃO DO BRAÇO 

Componentes Críticas: 

Com uma mão 

- Mão sobre a bola formando uma superfície ampla e côncava; 

- Dedos ligeiramente flectidos e afastados, exceptuando o polegar 

que se encontra em extensão completa de modo a garantir uma eficaz 

pressão da bola. 

- Com duas mãos 
- Mão sobre a bola formando uma superfície ampla e côncava; 

- Dedos ligeiramente flectidos e afastados, devendo os polegares e indicadores formar um “W”. 

Armação do Braço: 

- Afastamento do M.S de remate  

- Afastamento da mão do ombro e o cotovelo do corpo 

 

 

 

 PASSE DE OMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

- REMATE EM APOIO 

Componentes Críticas: 

- Pegar a bola com os dedos bem afastados; 

- Colocar o pé contrário à mão que tem a bola ligeiramente mais à frente que o outro, para dar mais 

equilíbrio; 

- “Armar” o braço (antebraço no prolongamento do Ombro e o braço virado para cima); 

- Transferência do peso do corpo, da perna mais recuada, para a que está mais avançada 

- Enviar a bola com um movimento do braço de trás para a frente; 

- Terminar o movimento com uma extensão do braço e simultaneamente uma “chicotada” da mão. 



8 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento de apoio_ Andebol 

 
8 

Componentes Críticas 

- Mesma forma que no passe de ombro, embora a rotação do corpo seja mais 

rápida e maior,   

- “armar o braço hábil”, colocando a bola ao nível da cabeça. 

. O apoio contra lateral estar avançado. 

- O tronco acompanha o movimento do braço rematador com uma rotação 

para a frente. 

- Transferência rápida do peso do corpo, de trás para a frente para aumentar 

a potência do remate 

- A bola é segura pelos dedos, que devem estar “abertos” e cobrir a maior área possível da bola. 

- Extensão total do braço e flexão do pulso no momento final. 

- Grande velocidade que se quer imprimir na bola, que é muito maior do que no passe 

 

 

REMATE EM SUSPENSÃO 

Componentes Críticas: 

- Salto efectuado com o M.I. contrário ao 

M.S. de remate; com flexão do outro M.I 

- M.S. dominante flectido, armado à reta-

guarda, formando um ângulo de 90º com 

o antebraço  

- Rotação ampla do tronco para o lado do 

M.S. dominante em movimento preparatório 

- Imprimir rapidez à rotação do tronco para a frente simultaneamente com o movimento de exten-

são do M.S. dominante 

- No momento do lançamento realizar um movimento de “chicotada” no qual os dedos executam 

uma pressão de cima para baixo sobre a bola, imprimindo-lhe potência 

- Serão realizados 3 apoios finais (ex.: esquerdo, direito, esquerdo) devendo armar-se o M.S. no 2º 

apoio e rematar após o 3º apoio 

 

FINTA (BRAÇO DE REMATE) 

Componentes Críticas: 

- Travagem brusca com o terço anterior do apoio esquer-

do. 

- O apoio que executa a travagem do movimento está 

avançado relativamente ao corpo e em flexão. 

- Transposição do peso para o apoio avançado. 

- Aceleração brusca após a travagem, seguida de mudança brusca de direcção. 

- O primeiro passo deve ser realizado com o apoio esquerdo, induzindo o adversário para esse lado. 

- O segundo passo deve mais amplo e realizado para o lado direito. 

- O terceiro passo é utilizado para suspender e rematar ou para continuar em progressão e criação de 

superioridade numérica. 

Nota: Se o aluno é esquerdino a finta processa-se de forma contrária. 



9 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento de apoio_ Andebol 

 
9 

 

DEFESA 

POSIÇÃO BASE DEFENSIVA 

Componentes Críticas: 

- Pernas afastadas à largura dos ombros. 

- Pernas ligeiramente flectidas. 

- Peso do corpo distribuído igualmente pelos dois apoios. 

- Tronco ligeiramente inclinado à frente. 

- Antebraços flectidos. 

 

 

 DESLOCAMENTOS LATERAIS, FRONTAIS E DE RECUO (DIAGONAIS) 

Componentes Críticas: 

- Centro de gravidade baixo, através da semi-flexão dos joelhos; 

. Pés mais ou menos à largura dos ombros e tronco ligeiramente inclinado para a frente; 

- Braços em cima para intervir sobre a bola e sobre o adversário directo; 

- Realizados a grande velocidade e a pequenas distâncias; 

- Realizados de forma rasante. 

 

 

 

DEFESA DE CONTROLO E DE INTERCEPÇÃO 

Componentes Críticas: 

- De controlo (com bola) 
- É iniciada a partir da posição base defensiva. 

- Deslocamentos para a frente (“ataque” ao adversário) com a perna do lado do braço hábil atacante 

avançada. 

- Com uma mão controla a cintura e a outra controla a bola ou braço do adversário, na zona do 

cotovelo.  

- De Intercepção (sem Bola) 
- É iniciada a partir da posição base defensiva. 

- Adequar os movimentos à recuperação da bola 

- Colocar-se em linha de passe entre dois atacantes (portador da bola e receptor da bola) 

- Posição diagonal de defesa (costas para a baliza) 

- Dificultar acções técnicas dos atacantes 

- Desenvolvimento da iniciativa e antecipação defensiva  

 

 

 

 


