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RESUMO 

SANTOS, S. G.; DAL PUPO, J.; PIUCCO, T.; REIS, D. C.; DETANICO, D. Análise biomecânica 
de diferentes técnicas de execução do short corner no hóquei sobre a grama. Brazilian Journal 
of Biomotricity, v. 2, n. 4, p. 269-283, 2008. O objetivo deste estudo foi analisar as 
características cinemáticas e a velocidade de saída da bola em diferentes técnicas do short 
corner. Avaliou-se dois atletas da seleção brasileira de hóquei sobre a grama de ambos os 
sexos, especialistas na execução do short corner. Realizou-se análise cinemática 
tridimensional de diferentes técnicas do short corner, utilizando três câmeras de vídeo do 
sistema SPICAtek 5.0. Foram analisadas as variáveis: distância da bola ao pé da frente (DBP); 
distância de arrasto da bola (DAB); velocidade de arrasto da bola (VAB); velocidade de saída 
da bola (VSB); tempo de arrasto da bola (TAB); amplitude da base de apoio (ABA) e variáveis 
angulares dos segmentos inferiores dos atletas. Dentre as três técnicas realizadas pelo atleta, 
as maiores VSB (13,89 m/s), VAB (5,17 m/s) e DPB (1,13 m) foram evidenciadas na técnica 1. 
Das duas técnicas realizadas pela atleta, a maior VSB (11,40 m/s), VAB (4,00 m/s) e DBP (0,99 
m) foi evidenciada na técnica 2. Conclui-se que a técnica 1, realizada pelo atleta, foi a que mais 
se assemelhou às descritas na literatura como ideais, considerada mais eficiente do ponto de 
vista biomecânico. Entre as técnicas realizadas pela atleta, nenhuma foi similar às descritas na 
literatura. 

Palavras-chave: Cinemática; técnica; desempenho esportivo. 
 
ABSTRACT 

SANTOS, S. G.; DAL PUPO, J.; PIUCCO, T.; REIS, D. C.; DETANICO, D. Biomechanical 
analysis of different techniques for implementing the short corner in field hockey. Brazilian 
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Journal of Biomotricity, v. 2, n. 4, p. 269-283, 2008. The aim of this study was to analyze the 
kinematics characteristics and the velocity of the ball in different techniques of the short corner. 
Two athletes of the Brazilian field hockey team, one male and one female, specialists in short 
corner, were evaluated. A three-dimensional kinematics analysis of different short corner 
techniques was used, with three video cameras of SPICAtek 5.0 system. The variables 
analyzed were: the distance between ball and the front foot (DBP); the ball drag distance (DAB); 
the ball drag velocity (VAB); ball release speed (VSB); ball drag time (TAB); stance width (ABA) 
and angular variables of the lower limbs. Among three techniques executed by the male athlete, 
the higher VSB (13,89 m/s), VAB (5,17 m/s) and DBP (1,13 m) were evidenced in technique 1. 
Among two techniques executed by the female athlete, the higher VSB (11,40 m/s), VAB (4,00 
m/s) and DBP (0,99 m) was evidenced in technique 2. Can be concluded that the technique 1, 
executed by male athlete, was more similar to the described in literature, considered the most 
efficient, according to biomechanical aspects. Among techniques executed by female athlete, 
no was similar to the described in the literature.  

Key-words: Kinematics; technique; sports performance.  
 
INTRODUÇÃO 
O estudo dos movimentos na biomecânica desportiva está dirigido ao alcance 
de formas aperfeiçoadas das ações motoras e seu conhecimento de como 
realizá-las melhor (DONSKOI e ZATZIORSKI, 1988). Mediante a utilização de 
uma análise biomecânica é possível reconhecer objetivamente os traços 
básicos de um determinado estilo ou de uma técnica e, desta maneira, 
estabelecer objetivamente as diferentes técnicas de uma especialidade 
esportiva, encontrando entre elas a mais apropriada (HOCHMUTH, 1973). A 
qualidade da execução dos gestos técnicos é imprescindível nos diferentes 
esportes, dentre os quais se encontra o hóquei sobre a grama. 
De acordo com a Confederação Brasileira de Hóquei sobre a Grama, tal 
modalidade é o esporte de taco e bola mais antigo e conhecido no mundo, 
sendo o terceiro esporte olímpico mais popular, praticado em cerca de 132 
países. No Brasil, ainda é pouco difundido e praticado, porém, vem aos poucos 
adquirindo maior popularidade e adeptos, inclusive representado pela equipe 
masculina e equipe feminina nos Jogos Pan-americanos de 2007.  
Entre os fundamentos existentes no hóquei sobre a grama, um dos que mais 
exige domínio técnico é o corner curto (short corner), que se caracteriza como 
um tiro livre do ataque, na qual a bola é lançada da linha de fundo em direção a 
um companheiro. A execução técnica do short corner pode ser considerada 
como um passe “empurrado”, que é utilizado para lançar a bola com precisão e 
controlar o ritmo da bola (ANDERS e MYERS, 1999). Para uma execução 
eficiente de tal gesto esportivo, faz-se necessário, principalmente, uma rápida 
rotação do quadril, troco e membros superiores na direção do alvo  (KERR e 
NESS, 2006).  
A coordenação dos diversos segmentos corporais durante a execução do short 
corner é determinante na velocidade da bola e precisão da cobrança. O 
alinhamento da posição dos pés, por exemplo, permite transferir 
adequadamente o peso corporal para frente no momento do lançamento, 
maximizando a aceleração dos membros superiores e do taco, 
conseqüentemente, aumentando a velocidade de saída da bola (MITCHELL-
TAVERNER, 2005).  
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O ajuste na forma e local da empunhadura do taco são fatores que também 
influenciam na mecânica do movimento e na velocidade final da bola no 
momento do passe. Brétigny et al. (2008) realizaram estudo com 10 jogadores 
de hóquei sobre a grama de elite, comparando entre duas diferentes técnicas 
(classic driver e short grip driver), a coordenação de membros superiores. Esta 
análise foi realizada por meio de análise cinemática, considerando o 
deslocamento das articulações de ombro, cotovelo e punho, nos lados direito e 
esquerdo, em todo ciclo do lançamento. Diferenças cinemáticas foram 
observadas entre as duas situações, na qual, entre os principais achados, 
verificou-se menor duração e menor amplitude de deslocamento no short grip 
driver, explicado pelo menor braço de alavanca nesta situação. 
Sendo assim, pode-se inferir que as variações no posicionamento corporal 
interferem diretamente na eficácia do movimento tanto no short grip driver 
(BRÉTIGNY et al., 2008) quanto no short corner (MITCHELL-TAVERNER, 
2005). Dessa forma, para este último, faz-se necessário encontrar a melhor 
forma de executá-lo, tendo em vista que esta técnica pode ser realizada de 
diferentes maneiras, justificada tanto pelo estilo do atleta quanto a meta a ser 
atingida (velocidade, direção, trajetória, etc). 
Com base nas considerações apontadas, este estudo pretende responder a 
seguinte questão: quais são as características cinemáticas de atletas de hóquei 
sobre a grama em diferentes posições adotadas para cobrança do short corner 
e em qual destas a bola atinge maior velocidade? 
Para responder a referida questão, objetivou-se analisar as características 
cinemáticas (espaço-temporais e angulares) de diferentes técnicas de 
execução do short corner, verificando qual possui a maior velocidade de saída 
da bola.  
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Participaram deste estudo exploratório dois atletas das Seleções Brasileiras de 
Hóquei sobre a Grama, um do sexo masculino e um do sexo feminino, 
escolhidos intencionalmente, pelo fato de serem os cobradores oficiais do short 
corner (fundamento técnico analisado no presente estudo). As características 
dos atletas do sexo masculino e feminino foram, respectivamente: 17 anos, 
168cm de estatura, 76kg e de 24 meses de tempo de prática e; 18 anos, 
160cm de estatura, 58kg e 4,8 meses de tempo de prática.  
Com a finalidade de realizar uma análise cinemática do movimento de 
lançamento do short corner, utilizou-se o método de videografia tridimensional, 
com três câmeras de vídeo digitais da marca Dalsa®, operando na freqüência 
de aquisição de 40 Hz, do sistema de análise do movimento SPICAtek 5.0. As 
câmeras estavam dispostas nos cantos do laboratório, formando entre elas um 
ângulo de 90º (Figura 1).  
A coleta dos dados foi realizada em ambiente laboratorial, sendo preparado o 
local conforme o esquema ilustrado na Figura 1, com agendamento prévio, 
após assinatura dos dois atletas no consentimento informado conforme as 
exigências legais dispostas as Resoluções 196 e 251, de 07/08/97 do Conselho 
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Nacional da Saúde, processo 073/07, aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisas com Seres Humanos da UFSC. 
 

 
Figura 1 - Representação da coleta de dados cinemáticos. 

 
Os atletas foram marcados com esferas reflexivas, procedimento utilizado para 
posterior digitalização das imagens e reconstrução tridimensional do 
movimento. Os pontos anatômicos, marcados em ambos os lados do corpo de 
cada atleta, foram: processo acromial, epicôndilo lateral do cotovelo, ponto 
médio entre o processo estilóide do rádio e ulna, trocânter maior do fêmur, 
epicôndilo lateral do fêmur, maléolo lateral da fíbula e cabeça do segundo 
metatarso. 
Para a aquisição dos dados, solicitou-se aos atletas que realizassem diferentes 
técnicas de execução do short corner conhecidas e utilizadas pelos mesmos. 
Objetivando aproximar as características do piso do laboratório com o local real 
de prática, realizaram-se os lançamentos sobre um tapete sintético com 0,5 cm 
de espessura, a fim de aumentar o atrito do taco e da bola com o solo. O atleta 
masculino realizou três diferentes técnicas de batida, enquanto que a atleta 
realizou apenas duas. Os mesmos foram orientados a lançar a bola em direção 
a um anteparo (alvo) com a maior velocidade possível. Foram realizadas 10 
repetições para cada técnica, sendo filmadas três (1ª, 5ª e 10ª) para posterior 
análise cinemática. 
Os registros videográficos foram adquiridos pelo software DMAS 5.0 (Digital 
Motion Analyses System), onde as imagens foram digitalizadas para posterior 
reconstrução espacial do movimento. Este procedimento é realizado pelo 
método DLT (Direct Linear Transformation), proposto por Abdel-Aziz e Karara 
(1971), que transforma as coordenadas bidimensionais em tridimensionais. As 
câmeras foram previamente calibradas por meio de um calibrador do sistema 
Peak Motus 5.0 USA, constituído por 25 pontos não-coplanares distribuídos no 
espaço. 
A partir da videografia, obtiveram-se valores de variáveis cinemáticas 
angulares e lineares, sendo que foram analisadas as seguintes: 
- ângulo do joelho direito (AJD) e esquerdo (AJE): ângulos relativos entre os 
segmentos de coxa e perna para ambos os membros; 
- ângulo do quadril direito (AQD) e esquerdo (AQE): ângulos relativos entre os 
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segmentos de tronco e coxa para ambos os lados do corpo; 
- velocidade de saída da bola (VSB): correspondente a velocidade resultante 
imediatamente posterior ao desprendimento do taco à bola; 
- velocidade de arrasto da bola (VAB): correspondente a velocidade média da 
bola desde sua posição inicial de saída até o último instante de contato do taco 
na mesma; 
- amplitude da base de apoio (ABA): distância entre ambos os pés; 
- tempo de arrasto da bola (TAB): período em que o taco permaneceu em 
contato com a bola, com início no primeiro movimento da bola e termino com o 
desprendimento da bola em relação ao taco; 
- distância de arrasto da bola (DAB): distância entre a posição da bola no início 
de seu movimento até a posição de desprendimento desta em relação ao taco. 
- distância da bola ao pé da frente (DBP): distância entre a bola e o pé da 
frente (esquerdo) no início do movimento.  
As técnicas utilizadas pelo atleta do sexo masculino foram as seguintes: 
- Técnica 1: Posição inicial - pé direito paralelo à linha de fundo; pé esquerdo 
apontado para o anteparo (alvo); peso do corpo distribuído igualmente nos 
membros inferiores; joelhos ligeiramente flexionados; tronco ligeiramente 
flexionado, mão esquerda na borda superior do taco e mão direita na região 
mediana do taco com o dedo indicador direito no sentido axial do taco. Durante 
a execução do lançamento, o atleta transfere o peso corporal para a perna da 
frente (Figuras 2 e 3). 
  - Técnica 2: Posição inicial - pé direito (atrás) paralelo à linha de fundo; pé 
esquerdo (à frente) apontado para o alvo; peso do corpo mais apoiado no 
membro inferior que esta à frente; joelho esquerdo mais flexionado que o 
direito; posição dos membros superiores e tronco idem a técnica 1. Durante a 
execução, o atleta transfere o peso corporal para a perna da frente (Figuras 4 e 
5). 
 

 
Figura 2 - Posição inicial na técnica 1. 
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Figura 3 - Posição final na técnica 1. 

 
Figura 4 - Posição inicial na técnica 2. 

 
Figura 5 - Posição final na técnica 2. 

 
- Técnica 3: Posição inicial - pé direito (localizado atrás) paralelo à linha de 
fundo; pé esquerdo (localizado à frente) apontado para o alvo; peso do corpo 
mais apoiado no membro inferior que está à frente, acentuando a flexão do 
joelho, e com o joelho direito em extensão total; posição dos membros 
superiores e tronco idem a técnica 1. Durante a realização do movimento, o 
atleta transfere mais o peso do corpo para a perna de trás (Figuras 6 e 7). 
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Figura 6 - Posição inicial na técnica 3. 

 
Figura 7 - Posição final na técnica 3. 

 
As técnicas utilizadas pela atleta do sexo feminino foram: 
- Técnica 1: Posição inicial - pé direito paralelo à linha de fundo; pé esquerdo 
apontado para o alvo; peso do corpo mais apoiado no membro inferior 
esquerdo (à frente), com o joelho direito acentuadamente flexionado e o direito 
em extensão total; tronco ligeiramente flexionado; mão esquerda na borda 
superior do taco e mão direita na região mediana do taco com o dedo indicador 
direito no sentido axial do taco. Durante a realização do movimento, a atleta 
transfere o peso do corpo para a perna de trás (Figuras 8 e 9). 
- Técnica 2: Posição inicial - pés paralelos à linha de fundo; peso igualmente 
distribuídos nos membros inferiores com os joelhos ligeiramente flexionados; 
tronco mais flexionado em relação à técnica 1 em função da bola estar mais 
afastada de sua base de sustentação; posição dos membros superiores idem à 
técnica 1. Durante a execução do lançamento, a atleta não transfere o peso 
corporal (Figuras 10 e 11). 
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Figura 8 - Posição inicial na técnica 1. 

 
Figura 9 - Posição final na técnica 1. 

 
Figura 10 - Posição inicial na técnica 2. 

 
Figura 11 - Posição final na técnica 2. 

 
Os dados foram tratados por meio de estatística descritiva, obtendo-se 
medidas de tendência central (média) e de variabilidade (desvio-padrão).  
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RESULTADOS 
Os resultados provenientes da análise cinemática, referentes às variáveis 
espaço-temporais e angulares, nas diferentes técnicas de execução do short 
corner, estão apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3, respectivamente.  
 
Tabela 1 - Variáveis espaço-temporais nas diferentes técnicas do short corner 
realizados pelos atletas do sexo masculino e feminino. 

 
Masculino Feminino 

Técnica 1 Técnica 2 Técnica 3 Técnica 1 Técnica 2 

VSB (m/s) 13,89 ± 0,46 12,2 ± 0,43 13,01 ± 0,70 10,93 ± 1,12 11,4 ± 0,69 

VAB (m/s) 5,17 ± 0,33 4,54 ± 0,43 4,61 ± 0,11 3,42 ± 0,02 4 ± 0,4 

ABA (m) 0,89 ± 0,05 0,95 ± 0,01 0,94 ± 0,03 0,85 ± 0,02 0,61 ± 0,05 

DAB (m) 1,19 ± 0,04 1,00 ± 0,02 0,97 ± 0,04 0,65 ± 0,05 0,80 ± 0,05 

DBP (m) 1,13 ± 0,07 1,09 ± 0,01 1,11 ± 0,07 0,85 ± 0,02 0,99 ± 0,01 

TAB (s) 0,23 ± 0,01 0,22 ± 0,02 0,21 ± 0,01 0,19 ± 0,01 0,20 ± 0,02 
VSB: velocidade de saída da bola; VAB: velocidade de arrasto da bola; ABA: amplitude da 
base de apoio; DAB: distância de arrasto da bola; DBP: distância da bola ao pé da frente; 
TAB: tempo de arrasto da bola. 
 
Tabela 2 - Variáveis angulares apresentadas pelo atleta masculino em três diferentes 
técnicas do lançamento short corner nas posições inicial e final. 

 
Técnica 1 Técnica 2 Técnica 3 

Início Final Início Final Início Final 

AJD 
(º)  

153,59±13,57 144,94±6,43 157,36±0,94 150,23±4,47 154,37±4,50 131,30±4,58 

AJE 
(º) 

146,38±10,05 133,81±8,61 128,05±2,09 127,33±2,94 123,56±2,61 150,93±8,38 

AQD 
(º) 

89,31±6,13 157,46±4,89 92,52±2,32 167,12±2,07 92,88±1,81 132,22±13,89

AQE 
(º) 

83,85±0,22 113,40±24,37 80,31±6,21 107,50±5,43 84,49±1,39 129,80±2,56 

AJD: ângulo do joelho direito; AJE: ângulo do joelho esquerdo; AQD: ângulo do quadril direito; 
AQE: ângulo do quadril esquerdo. 
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Tabela 3 - Variáveis angulares apresentadas pela atleta feminina em duas diferentes 
técnicas do lançamento short corner nas posições inicial e final. 

 
Técnica 1 Técnica 2 

Início Final Início Final 

AJD (º)  156,00±13,84 132,17±2,32 146,79±5,65 134,81±8,49 

AJE (º) 120,70±8,86 174,69±2,17 141,31±5,37 149,29±11,66 

AQD (º) 116,40±4,49 149,52±3,76 97,93±4,93 83,25±8,57 

AQE (º) 93,00±1,83 154,97±8,87 91,92±7,90 91,65±7,47 

AJD: ângulo do joelho direito; AJE: ângulo do joelho esquerdo; AQD: ângulo do quadril direito; 

AQE: ângulo do quadril esquerdo. 

 

DISCUSSÃO 
A principal variável indicadora da performance do short corner analisada neste 
estudo foi a velocidade da bola, visto que é uma das características da 
eficiência deste fundamento técnico.  
A velocidade de saída da bola para o atleta masculino foi maior na realização 
da técnica 3, a qual atingiu 13,01 m/s. Já para atleta feminina, a velocidade de 
saída da bola foi maior na técnica 2, alcançando 11,4 m/s. Os resultados 
obtidos tanto para o atleta quanto para a atleta são inferiores quando 
comparados a outros estudos, a exemplo o realizado por Pérez et al. (2005) em 
atletas espanhóis de elite, que encontraram valores de velocidade média da 
bola no short corner de aproximadamente 18,8 m/s para o sexo feminino e 20 
m/s para o sexo masculino. Ainda, Kerr e Ness (2006), em um estudo que 
investigava a técnica do penalty corner em atletas treinados e  não-treinados, 
obtiveram valores médios da velocidade de saída da bola de 18,01 m/s para o 
primeiro grupo e de 16,1 m/s para o segundo. Por outro lado, quando se refere 
ao passe empurrado, Prescott (1977) reporta que a velocidade atingida pela 
bola varia de 10 m/s a 40 m/s, sendo dependente do ângulo de saída da bola. 
Por meio da análise cinemática do movimento nas diferentes técnicas 
realizadas pelos atletas, observou-se uma variação no posicionamento dos 
membros inferiores, como a amplitude da base de apoio. Nas três técnicas 
realizadas pelo atleta masculino, a amplitude da base de apoio nas técnicas 2 e 
3 foram semelhantes (0,95 e 0,94 m, respectivamente), sendo o menor valor 
encontrado na técnica 1 (0,89 m). Nessa técnica, a bola atingiu a maior 
velocidade de saída, parecendo assim, haver uma relação inversamente 
proporcional entre estas variáveis. A atleta feminina apresentou valores mais 
discrepantes entre as duas técnicas realizadas, sendo que a situação de menor 
base de apoio (0,61 m; técnica 2) correspondeu ao momento em que a bola 
atingiu a maior velocidade de saída, assemelhando-se aos resultados 
encontrados para o atleta masculino. No entanto, em estudo realizado por Kerr 
e Ness (2006), verificaram que os atletas de hóquei sobre a grama com maior 
amplitude de base eram os que conseguiam lançar a bola com maior 
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velocidade. Os valores da amplitude da base de apoio verificados naqueles 
atletas foram de 1,05 m para os considerados experientes e de 0,85 m para os 
inexperientes na modalidade. 
Apesar da amplitude da base de apoio ter influenciado na velocidade de saída 
da bola nos atletas treinados, conforme apontado no estudo de Kerr e Ness 
(2006), o mesmo não ocorreu no presente estudo, o que indica que somente a 
amplitude da base de apoio não é suficiente para determinar a velocidade de 
saída da bola. Este fato pode também ter ocorrido pela inexperiência técnica 
dos atletas investigados e, ainda, por variáveis inerentes a preparação física 
que não foram controladas neste estudo. 
Outra variável espacial analisada neste estudo que pode estar relacionada com 
a velocidade de saída da bola é a distância da bola, em seu instante inicial, 
com o pé que está colocado à frente, na direção do alvo (DPB). O valor 
encontrado para esta variável, na técnica 1, realizada pelo atleta masculino foi 
de 1,13 m, valor este mais próximo do valor encontrado em atletas treinados 
australianos, que foi de 1,22 m (KERR e NESS, 2006) e, foi justamente na 
técnica 1 que registrou-se a maior velocidade de saída da bola. O mesmo fato 
foi constatado com a atleta, pois na técnica 2 a maior velocidade de saída da 
bola, coincidiu também com o maior valor para o DBP, que foi 0,99 m. Kerr e 
Ness (2006) também encontraram forte relação entra a variável DBP e a 
velocidade da bola em atletas treinados. Os autores concluíram com isso que o 
correto posicionamento do pé da frente, a fim de maximizar a distância entre 
bola e o pé, é vital para alcançar valores máximos de velocidade de arrasto e 
de saída da bola. 
As variáveis referentes ao tempo e a distancia de arrasto da bola são fatores 
importantes na eficiência técnica do movimento. Tais variáveis foram 
analisadas neste estudo, sendo a DAB e o TAB referentes à distância e o 
tempo de arrasto da bola, respectivamente. As mesmas oscilaram nas três 
diferentes técnicas realizadas pelo sujeito masculino, alcançando os maiores 
valores durante a execução da técnica 1, tanto na distância de arrasto (1,19 m) 
quanto no tempo de arrasto da bola (0,23 s). Nas técnicas 2 e 3 (Tabela 1) 
verifica-se que tanto a distância (1,00 e 0,97 m) quanto o tempo de arrasto  
(0,22  e 0,21 s) foram menores.  
A partir da razão entre as variáveis DAB e TAB, obteve-se a velocidade média 
de arrasto, na qual o maior valor encontrado para o atleta masculino foi 
também na técnica 1 (5,17 m/s). Este valor foi semelhante ao encontrado por 
Kerr e Ness (2006) em jogadores australianos experientes, os quais obtiveram 
valores médios de 5,2 m/s. Em relação a atleta, durante a execução da técnica 
2, verificou-se maior distância e tempo de arrasto da bola, com valores de 0,8m 
e 0,2s, respectivamente. Conseqüentemente, nesta mesma técnica verificou-se 
a maior velocidade de arrasto da bola (4 m/s). Apesar do tempo de arrasto da 
bola ser semelhante entre as técnicas realizadas, parece que a maior distância 
de arrasto foi o fator que proporcionou o alcance de maior velocidade de saída 
da bola. 
Pode-se verificar que a velocidade de saída da bola (Tabela 1), considerada 
uma indicadora da performance no passe, foi maior na técnica 1 realizada pelo 
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atleta. Nesta situação, também constatou os maiores valores para as variáveis 
de velocidade de arrasto da bola e a distância da bola à ponta do pé da frente, 
podendo assim, serem considerados importantes aspectos técnicos do short 
corner. Tais relações também foram verificadas na atleta durante a realização 
da técnica 2. 
Para melhorar o entendimento do movimento das diferentes técnicas de 
realização do short corner, analisou-se variáveis angulares referentes ao 
ângulo do joelho e do quadril no início e final do movimento. Verificou-se no 
joelho do atleta (Tabela 2) que os ângulos formados entre a tíbia e o fêmur, 
tanto direito quanto esquerdo, no início do movimento, foram mais semelhantes 
na técnica 1. Isso indica que o atleta distribuiu o peso mais uniformemente 
sobre os membros inferiores. Nas demais técnicas, em função da característica 
de iniciar o movimento com o peso corporal mais apoiado à frente, verificaram-
se ângulos menores do joelho esquerdo em relação ao direito. Ao final do 
movimento, o joelho que está à frente tende a uma maior flexão, visto que o 
peso corporal é direcionado para frente. Tal fato ocorreu nas técnicas 1 e 2, 
porém, na técnica 3, o joelho esquerdo estendeu em virtude do atleta transferir 
o peso corporal para trás durante a execução do short corner. 
Em relação às duas técnicas realizadas pela atleta (Tabela 3), verificou-se, na 
técnica 1, a característica semelhante às técnicas 2 e 3 do atleta, na qual  
iniciou-se o movimento com o joelho direito quase em completa extensão e 
com o joelho esquerdo mais flexionado à frente, suportando o peso corporal. 
Ao realizar o movimento, o peso do tronco foi transferido para trás, sendo o 
joelho da frente estendido quase que completamente, alcançando o valor 
médio de 174±2,17º. Já na técnica 2, que apresentou maior eficiência, no que 
se refere à velocidade de saída da bola, a atleta iniciou o movimento com 
angulações do joelho semelhantes, propiciando assim, distribuição homogênea 
do peso nos membros inferiores. Ao final do movimento, o joelho esquerdo 
sofreu uma leve extensão e o direito uma flexão, porém, analisando a filmagem 
visualmente, não se percebeu a transferência do peso corporal para frente. 
Em relação ao ângulo do quadril, que por sua vez quantifica a inclinação 
anterior do tronco do atleta, ao realizar o short corner, observou-se que ambos 
os atletas, em todas as técnicas realizadas, iniciam o movimento com 
angulação próxima a 90º. Esta inclinação possivelmente é condicionada pela 
distância da bola ao atleta, na qual irá variar de acordo com a técnica adotada. 
Ao realizar o movimento, houve a tendência dos atletas analisados neste 
estudo realizarem extensão do tronco ao final do movimento, com exceção da 
atleta na técnica 2. Esta posição de inclinação de tronco, adotada pelos atletas 
de hóquei sobre a grama ao executar o short corner, assim como em grande 
parte do jogo, parece ser uma característica biomecânica indispensável para a 
eficiência técnica dos movimentos. Cabe ressaltar que não foram encontrados 
na literatura dados referentes a estas variáveis angulares para comparar com 
os do presente estudo. 
Por outro lado, tendo em vista a posição de inclinação verificada, vale ressaltar 
a importância de trabalho preventivo em termos de condicionamento físico, no 
sentido de garantir às estruturas musculares mais solicitadas, fortalecimento 
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suficiente para suportar as cargas impostas à lombar, proveniente da repetição 
dos movimentos. Tal procedimento é imprescindível para prevenir e/ou 
amenizar os efeitos do treinamento por longo período de tempo. 
Em comparações qualitativas com dados presentes na literatura constatou-se 
que a técnica 1 realizada pelo atleta do presente estudo assemelhou-se a 
descrição feita por Anders e Myers (1999), no qual o atleta inicia o movimento 
com o peso do corpo distribuído igualmente sobre os membros inferiores, 
transferindo o mesmo para a perna da frente durante o movimento. Nas 
técnicas 2 e 3, o atleta masculino inicia o movimento de passe com o peso 
corporal distribuído mais na perna da frente, o que contrapõe as descrições da 
técnica do passe empurrado propostas por Anders e Myers (1999) e Mitchell-
Taverner (2005). Ainda, de acordo com Mitchell-Taverner (2005), o atleta deve 
iniciar o movimento do passe empurrado com o peso do corpo distribuído mais 
na perna de trás, o que foi o oposto ao verificado na execução das técnicas 2 e 
3, nas quais o atleta sustentou seu peso na perna da frente no inicio do 
movimento. 
Analisando as duas técnicas realizadas pela atleta feminina, verificou-se que 
nenhuma está de acordo com a técnica considerada como ideal proposto por 
Anders e Myers (1999) e Mitchell-Taverner (2005). A técnica 1 assemelhou-se 
com a técnica 3 realizada pelo atleta masculino, na qual inicia o movimento 
com o peso corporal distribuído na perna da frente, transferindo o peso do 
tronco para trás. Já em relação à técnica 2, a atleta começou o movimento com 
o peso igualmente distribuído nas duas pernas, de acordo com o descrito por 
Anders e Myers (1999). No entanto, em nenhum momento ocorre a 
transferência do peso corporal para a perna da frente, comprometendo assim a 
capacidade de gerar aceleração no conjunto taco-bola. Apesar disso, esta 
técnica obteve velocidades maiores em relação à técnica 1. 
As técnicas propostas por Anders e Myers (1999) parecem serem as mais 
adequadas para o movimento do passe empurrado. Porém, a técnica proposta 
por Mitchell-Taverner (2005), do ponto de vista biomecânico, parece ser a mais 
eficiente pelo fato de que os músculos do membro inferior posterior estarem 
pré-alongados antes da realização do movimento, o que implica numa maior 
produção de força (ENOKA, 2000). Além das contribuições musculares, o 
posicionamento corporal assumido pelo atleta durante a execução do 
movimento, devido ao aumento da transferência do peso corporal no sentido do 
movimento, proporciona uma maior aceleração no conjunto bola-taco, e 
conseqüentemente, uma maior velocidade de lançamento da bola. 
Os baixos valores da velocidade de saída da bola em relação aos demais 
estudos citados podem ser justificados tanto pelas condições laboratoriais em 
que os dados foram coletados, ou seja, em não situação real de jogo, quanto 
pelo pouco tempo de prática dos atletas na modalidade. Aliás, este último fator 
pode influenciar no domínio de execução de diferentes técnicas de passe e nos 
demais fundamentos da modalidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que os maiores valores de 
velocidade de saída da bola, considerada uma variável indicadora da 
performance no short corner, foram encontrados durante a execução da técnica 
1 pelo atleta do sexo masculino e da técnica 2 pela atleta do sexo feminino. 
Nestas mesmas técnicas também ocorreram os maiores valores, tanto da 
velocidade de arrasto da bola quanto da distância da bola ao pé da frente, 
constatando-se assim uma possível relação entre a velocidade de saída da 
bola com estas variáveis.  
Quanto aos valores angulares, nas técnicas que ocorreram as melhores 
performances em termos de velocidade da bola, para ambos os atletas, os 
ângulos dos joelhos foram mais semelhantes no início do movimento de 
lançamento do short corner, demonstrando uma distribuição mais homogênea 
do peso corporal nos membros inferiores. Ao final do movimento, o joelho da 
frente aumentou o grau de flexão e o peso corporal foi mais distribuído no 
respectivo membro. 
Dentre as técnicas realizadas pelos atletas, a técnica 1 realizada pelo atleta do 
sexo masculino foi a que mais se assemelhou às descritas na literatura como 
ideais, sendo considerada, em função da disposição espacial dos segmentos 
corporais adotada, a mais eficiente do ponto de vista biomecânico. Por outro 
lado, entre as duas técnicas realizadas pela atleta do sexo feminino, nenhuma 
foi similar às técnicas descritas na literatura. 
Por fim, sugere-se que sejam realizados novos estudos com atletas de outras 
equipes e de maior nível técnico, tendo em vista que, mesmo sendo atletas da 
seleção brasileira, ainda são considerados inexperientes quando comparados à 
jogadores de elite mundial. 
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