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1. INTRODUÇÃO 

Neste projeto se elabora um manual ilustrado de futebol de areia que tenta explicar as 

generalidades do desporto e promover formas de treinamento, com a finalidade que sejam 

difundidos e utilizados por treinadores, praticantes de futebol de areia e todos aqueles que 

desejam aventurar-se neste esporte. 

Este manual é um guia com técnicas básicas, fundamentos e exercícios destinados aos 

praticantes. O conteúdo tem grande parte dos componentes essenciais do futebol de areia, 

ilustrado com imagens, fotografias e variações desde o básico do jogo, como o 

comportamento no campo e a técnica básica mais comum usada. Como um pequeno guia 

inicial de treinamento esportivo que poderia ser aplicado a este futebol. 

Para a elaboração deste manual se utilizou exercícios tradicionais básicos de futebol de areia, 

exercícios de preparação geral física, de força, resistência, velocidade e exercícios 

combinando as técnicas e habilidades com a finalidade de desenvolver o treinamento para o 

jogo. 

No processo de desenvolvimento do projeto determinou-se que é possível elaborar exercícios 

para uma finalidade específica e para o processo de preparação dos praticantes de futebol de 

areia. 

O manual mostra passo a passo para se ter um jogo de futebol de areia, todos os detalhes, 

tanto no tipo de bola utilizada até o posicionamento dos jogadores. É um guia para aquele que 

queira iniciar no esporte, para um torcedor que irá assistir uma partida e também para um 

professor de educação física que pretende trabalhar com a modalidade. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

- Elaborar um manual ilustrado de futebol de areia que contenha informações para um 

aprendizado rápido de como é o esporte e exercícios para o desenvolvimento da técnica e 

capacidade física de quem queira começar na modalidade. 

Objetivos Específicos:  

- Aprender o básico do futebol de areia para um entendimento inicial. 

- Compreender como utilizar os movimentos básicos do futebol de areia para melhorar 

diferentes capacidades. 

- Utilizar o manual como um guia para um processo de ensino. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO 1 

O FUTEBOL DE AREIA 

1.1Breve resenha histórica 

Como surgiu o Futebol de Areia? 

A maioria dos brasileiros amam o futebol, amam jogar bola, e tendo como passatempo a praia 

então, acabaram juntando o útil ao agradável criando um futebol na praia, brincadeira aonde 

não existia muitas regras, as traves eram feitas de chinelos, madeira ou até mesmo coco, o 

campo não precisava ser perfeito, podia existir pedras, desnível na areia, conchas, arvores, o 

importante era ter pessoas suficiente para dar dois times. 

Existem relatos de que o futebol de areia já era jogado desde os anos 30.  

Nos anos 50 o futebol de areia começou a ser praticado com as mesmas regras do futebol de 

campo. Então foi criado uma Liga Oficial de Futebol de Praia, pelo Major Torres Homem, 

que foi um grande sucesso na época, já na década de 60 foi fundada a Federação de Futebol 

de Praia por Eurico Lira, um dos maiores incentivadores desse esporte. Percebe-se que, com o 

surgimento da liga e da Federação, os jogos se tornaram mais organizados e disputados. As 

descontraídas peladas e brincadeiras, embora tenham continuado e até os dias atuais existam, 

mudaram seu caráter principal: o lúdico e a confraternização deram lugar a atividade 

competitiva. As regras eram as mesmas do futebol de campo profissional, as partidas 

passaram a ter sumulas, árbitros e bandeirinhas, havendo inclusive um tribunal desportivo 

para julgar resultados e aplicar punições. 

 

 

Como era o futebol de areia antigamente. Fonte fotográfica ESPN 
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Com o passar dos anos, a grande quantidade de praticantes e por influência da mídia 

televisiva o futebol de areia precisou se reinventar. Em 1994, em território brasileiro, no Rio 

de Janeiro, praia de Copacabana, foi realizada uma competição com cobertura televisiva, 

assim o esporte chegou nos locais sem praias, fazendo crescer ainda mais esse diferente 

futebol. A expansão da prática do futebol de areia continuou tanto que em 1996 foi criada 

uma liga Europeia, o esporte já estava difundido em todo o mundo.  

A partir de 2005 o esporte passou a ser gerido e organizado pela FIFA (Federação 

Internacional de Futebol Associação) que já difundiu para pelo menos 170 das 207 

associações nacionais que compõem essa Federação. Assim o futebol de areia ficou mais 

organizado, com competições em todo o planeta, de clubes e seleções.  

 

Campeonato Mundial de Futebol de Areia FIFA 2007. Fonte fotográfica Rede Globo. 

 

1.1.1 Futebol de Areia no Espírito Santo 

Em território capixaba, o futebol de praia iniciou-se de forma organizada em 1957 nos 

chamados Jogos Praianos, competição era realizada na Praça dos Desejos, em Vitória. Uma 

regra fundamental desse campeonato era a participação somente dos sócios e convidados do 

clube Praia Tênis. 

Entretanto o jogo mais significativo e marcante iniciou-se em 1967, sendo realizada 

semanalmente, nas tardes de sábado, com as mesmas regras do futebol de campo, na Praia de 

Camburi, em Vitória, onde se reuniam atletas e ex-atletas profissionais de futebol de campo. 

Em 1998, afim de se adequar a legislação brasileira, três federações Estaduais fundaram a 

Confederação Brasileira de Futebol de Areia. Entre elas a Federação de Futebol de Areia do 

Espirito Santo. Assim começou a realização de grandes eventos municipais, estaduais, 

nacionais e internacionais promovidos pelas federações, a modalidade vem crescendo em todo 



9 
 

estado, sendo o futebol de areia praticado em todos os municípios, tendo um total de 5000 

atletas federados e praticantes entre crianças, jovens e adultos nas categorias masculinas e 

femininas. 

E como demonstração da qualidade do Futebol de Areia praticado no estado do Espirito 

Santo, a seleção brasileira em todos os jogos e campeonatos disputados sempre conta com 

atletas capixabas no seu elenco principal, tendo como destaques os jogadores Buru e Bruno 

Xavier, eleitos pela FIFA respectivamente como melhores do mundo no ano de 2007, 2013 e 

2014. 

 

Seleção capixaba. Fonte fotográfica Globoesporte.com. 

 

1.2. O conceito do futebol de areia 

O futebol de areia é o futebol mais democrático que a população possa ter acesso, pois é um 

esporte coletivo praticado por ambos os sexos e para diferentes idades. Jogado em campo de 

areia não exclusivamente em praias. Jogado descalço, favorecendo assim todas as classes 

sociais. Com o mesmo objetivo dos seus irmãos futebol de campo e futsal, que seria fazer o 

maior número de gols possível no adversário. O futebol de areia é um desporto conhecido por 

suas belas jogadas, gols bonitos e habilidades dos seus jogadores. 

 

1.3 Regras Gerais  

Marcações e Dimensões do campo: 

- Tamanho de 35 a 37 metros de comprimento por 26 a 28 metros de largura. 

- Área do goleiro mede da linha de fundo mais nove metros de comprimento pela largura total 

do campo, marcado por duas bandeiras laterais. 

- As balizas devem medir cinco metros e meio de largura por dois metros e vinte de altura, 

com diâmetro de no máximo 12 centímetros. 
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Campo de futebol de areia. Fonte fotográfica Habitissimo.com 

 

Jogadores: 

- Uma partida é disputada por duas equipes, cada uma formada por cinco jogadores, dos quais 

um é o goleiro e são permitidos até cinco reservas. 

- O número de substituições realizadas durante uma partida é ilimitado. Um jogador que tenha 

sido substituído pode retornar ao campo como um substituto para outro jogador. 

- Tem uma zona de substituição que fica na lateral do campo, perto da área dos jogadores 

reservas, medindo cinco metros de largura. Todos os jogadores devem respeitar esse espaço, 

podendo sair e entrar em campo sem interferir nas jogadas e o árbitro não precisa autorizar 

nem parar o jogo. 

 

Tempo de jogo: 

- A partida tem duração de três tempos iguais de 12 minutos, tendo um intervalo de três 

minutos entre eles. Tendo um empate ao final dos três tempos terá uma prorrogação de mais 

três minutos. Permanecendo empatada a partida irá para a disputa de pênaltis. 

Faltas e indisciplinas: 

- As faltas e indisciplinas são penalizadas das seguintes maneiras: 

Tiro livre direto: 

É concedido a equipe oponente se um jogador cometer uma das seguintes infrações de uma 

forma considerada pelo árbitro descuidada, negligente ou fazendo uso excessivo de força, 

chutar ou tentar chutar um oponente, calçar ou tentar calçar um oponente, saltar sobre um 

oponente, fazer carga em um oponente, mesmo que seja com o ombro, bater/empurrar um 

adversário, agredir um adversário ou tentar bater/agredir um adversário, segurar um oponente 

(inclusive uniforme), cuspir em um oponente, segurar a bola deliberadamente, exceto pelo 
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goleiro em sua própria área de defesa, jogar de maneira perigosa, deliberadamente obstruir o 

progresso de um oponente sem visar a bola, impedir o goleiro de repor a bola em jogo com 

suas mãos; O jogador que sofreu a falta tem que ele mesmo fazer a cobrança, cobrança direta 

para o gol, com apenas um toque na bola, sem que nenhum outro jogador fique na frente da 

cobrança, somente o goleiro adversário. 

 

Cobrança de falta 

 

Começo de jogo, lateral, escanteio, recuo de bola e tiro de meta: 

- O ponta pé inicial é uma maneira de começar e recomeçar o jogo, depois de um tempo de 

jogo e depois de um gol de ambos os times. Não pode ser gol diretamente de um ponta pé 

inicial, tendo que ser cobrado em dois toques, todos os jogadores se posicionam na sua 

própria metade do campo, os oponentes da equipe que dá o pontapé inicial devem estar na sua 

metade de campo a pelo menos cinco metros da bola até que ela entre em jogo, a bola deve 

estar parada no centro da linha de meio campo e o cobrador não pode tocar na bola pela 

segunda vez até que ela seja tocada por outro jogador.  
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Ponta pé inicial, jogador de azul levanta a bola para o de branco chutar para o gol 

 

- O lateral pode ser cobrado com os pés e com as mãos, com os pés a bola deve estar parada 

na lateral, fora do campo e tem que entrar no campo de jogo, já com as mãos o jogador 

também tem que estar fora do campo, paralelo a linha lateral, com os pés fixos ao chão, a bola 

sempre tem que entrar em campo, não podendo o cobrador pega-la sem que toque em outro 

jogador. É sempre lateral quando o adversário deixa a bola sair pela linha lateral de campo e é 

importante ressaltar que não pode ser gol diretamente de uma cobrança lateral. 

 

 

                        Lateral com as mãos                                              Lateral com os pés 

 

- O escanteio é sempre cobrado com os pés, a bola deve estar em um arco imaginário entre a 

linha lateral e a linha de fundo adversaria. Também não podendo o cobrador pegar a bola sem 

que ela toque em outro jogador, mas podendo ser validado gol se ela entrar diretamente na 

baliza adversaria. É sempre escanteio quando o adversário deixa a bola sair pela linha de 

fundo de seu campo de defesa. 
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Cobrança de escanteio 

 

- O tiro de meta é uma forma de recomeçar o jogo quando a bola sai pela linha de fundo, sem 

que ela toque em nenhum jogador adversário. O goleiro dentro da sua área de defesa faz a 

reposição da bola em jogo com as mãos, não podendo pegar a bola novamente sem que ela 

toque em outro jogador e tem apenas cinco segundos para fazer a reposição. 

 

Tiro de meta 
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Recuo de bola para o goleiro: 

- O goleiro não está autorizado a tocar a bola com suas mãos ou braços quando a bola retornar 

para ele de um jogador de sua equipe incluindo um passe de cabeça ou reposição de bola 

através de um lateral executado com os pés ou mãos, por duas vezes consecutivas, sem que a 

bola tenha tocado em um jogador adversário. Uma vez que um jogador passar a bola para o 

goleiro da sua própria equipe, o árbitro deverá sinalizar esse primeiro passe, erguendo 

momentaneamente o seu braço acima da cabeça. O goleiro descumprindo essa regra o time 

adversário cobrara uma falta direta do meio de campo. 

 

Recuo de bola 

Penalidade máxima e disputa de pênaltis: 

- Uma penalidade máxima é marcada pelo arbitro contra a equipe que cometer uma falta no 

adversário dentro da área de defesa do seu goleiro, quando a bola estiver em jogo. A cobrança 

da penalidade é feita na linha imaginaria da área do goleiro, nove metros do centro do gol, 

com a bola parada e podendo somente um toque do cobrador, podendo pegar o rebote depois 

que o goleiro fizer a defesa. Todos os outros jogadores tendo que ficar atrás da linha da bola, 

exceto o goleiro que tentara fazer a defesa, podendo movesse somente lateralmente entre as 

traves. 

- A disputa de pênaltis é um método para determinar a equipe vencedora depois da 

permanência do empate ao final da prorrogação. Somente os jogadores que terminaram a 

partida em campo podem participar da disputa, um jogador de cada time faz a sua cobrança, 

não podendo pegar rebote, ao final da disputa quem fizer o maior número de gols sairá como 

o vencedor. 
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Penalidade máxima 

 

1.4 Equipamentos Gerais Utilizados no Futebol de Areia 

Equipamento dos Jogadores 

- O uniforme consiste em camisas e calções, o goleiro utiliza as luvas para a proteção de toda 

a mão. Autorizado pelo arbitro poderão utilizar meias e/ou tornozeleiras. 

 

Uniforme. Fonte fotográfica Blog do Marcão. 
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A Bola 

- A bola tem circunferência entre 68cm e 70cm e o peso de 400g a 440g. 

 

Bola de Futebol de Areia. Fonte fotográfica Esportes de areia. 

 

Cartões utilizados pelos árbitros para punir os jogadores. 

- O árbitro tem dois cartões, o amarelo quando no seu entendimento o jogador comete uma 

infração leve, e o vermelho quando no seu entendimento o jogador comete uma infração 

grave, sendo ele expulso da partida. O time que tiver um jogador expulso ficara dois minutos 

com um jogador a menos, ou até sair um gol do time adversário, podendo assim entrar outro 

jogador para manter o número igual de jogadores em campo. Ressaltando que dois cartões 

amarelos para o mesmo jogador tem o peso de um cartão vermelho, ficando fora da partida. 

 

Cartão amarelo e vermelho. Fonte fotográfica Fifa.com. 
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CAPÍTULO 2 

 

EXERCÍCIOS PARA EVOLUÇÃO DAS QUALIDADES FÍSICAS E TÉCNICAS 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA TÉCNICA DO FUTEBOL DE AREIA ATUALMENTE 

2.1.1 Habilidades 

O aprendizado é universal. Não importa o que você esteja tentando aprender, o modo como 

você aborda o problema é o mesmo; o que varia, quando varia, são especificidades 

relacionadas aos tópicos. 

Aprendendo a jogar futebol de areia, primeiro defina qual é o problema e qual será a solução. 

O futebol de areia é algo muito abstrato. Vamos tornar mais específicos, lembrando que 

especificidade é irmã do foco, que irá ajudar bastante com os resultados. 

Pode ser futebol de campo, de areia, futsal, futebol society, dentro do futebol escolhido, 

selecione uma posição na qual você queira jogar. Afinal de contas, posições diferentes 

requerem habilidades diferentes; e como estamos sendo minuciosos, isso fará toda diferença. 

Saber onde quer chegar é importante para definir sua meta. No futebol de areia, a meta pode 

ser jogar uma partida numa praia mais perto, conseguir passar um conhecimento para alguém, 

participar de um campeonato de areia e se destacar, ou somente conhecer esse tipo de futebol. 

Com um objetivo específico e que contenha algo que queira alcançar. 

Dividindo a habilidade em sub-habilidades, uma divisão por posições de cada jogador, 

primeiro podemos falar do fixo (jogador de marcação, um zagueiro para o futebol de campo). 

Oque um bom fixo faz? Observando jogos, percebe-se que um bom fixo faz que o diferencia 

dos demais jogadores: rapidez, força física, ser alto, bom cabeceio, bom posicionamento, 

ótima marcação, grandes roubadas de bola sem cometer faltas e saber sair jogando. 

Uma posição que requer grande habilidade no futebol de areia, são os alas, tanto esquerdo, 

quanto direito, não importa a perna que o jogador mais usa e sim sua grande função no jogo, o 

ala (posição parecida com os laterais do futebol de campo) é o jogador que defende e ataca a 

todo momento do jogo, precisa de uma grande resistência física e um bom posicionamento em 

campo. Um bom ala precisa ser rápido, saber chutar bem a bola para o gol, ter bom passe, 

saber atacar e defender com a mesma eficiência.  

O pivô (espécie de um centroavante no futebol de campo) é o jogador responsável por fazer 

gol, que muito das vezes por se tratar de areia os seus gols são verdadeiras obras primas, 

jogadas de “bicicleta” onde o jogador de costas para o gol adversário faz um giro chutando a 

bola no ar com a parte dorsal do pé. O pivô requer de principais habilidades o chute na bola, o 

posicionamento e a força física para disputar as jogadas com o fixo adversário. 
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E por fim e muito importante em um time de futebol de areia é o goleiro, único jogador do 

time que pode pegar a bola com as mãos, para ser um bom goleiro o principal é a sua 

flexibilidade, pegando chute dos adversários de todos os jeitos e distâncias. As principais 

habilidades de um goleiro são: grande estatura, reflexos apurados, reposição de jogo e como 

já dito uma grande flexibilidade. 

 

Um goleiro saltando no seu ângulo direito para fazer uma defesa 

 

2.1.2 Fundamentos 

Passe: 

- De lado rasteiro, quando o jogador utiliza a parte lateral de dentro do pé para tocar a bola na 

areia. 

 

Preparação do passe com o corpo equilibrado e o passe de lado rasteiro. 
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- De lado alto, quando o jogador utiliza a parte lateral de dentro do pé para tocar a bola no 

alto. 

 

Passe de lado alto com o corpo equilibrado 

 

- De peito de pé rasteiro, quando o jogador utiliza a parte de cima do pé para fazer o passe na 

areia. 

 

Passe de peito de pé rasteiro com o corpo equilibrado. 
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- De peito de pé alto, quando o jogador utiliza a parte de cima do pé para fazer o passe no alto. 

 

Preparação do passe com o corpo equilibrado e o passe de peito de pé alto. 

 

- De calcanhar, um recurso pouco usado, geralmente por jogadores mais habilidosos para 

tocar a bola quando estão de costas, utiliza a parte de trás do pé. 

 

 

Passe de calcanhar rasteiro e alto. 

 

 

- De trivela/três dedos, quando o jogador utiliza a parte de fora do pé para fazer um passe 

longo com efeito na bola. 
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Passe de trivela/três dedos. 

 

- De bico, quando o jogador utiliza os dedos do pé para fazer um passe rasteiro, recurso pouco 

utilizado pois os praticantes não utilizam calçados. 

 

 

Passe de bico com o corpo equilibrado. 

 

Chute/Finalização para do gol: 

- Peito de Pé, quando o jogador utiliza a parte superior do pé para realizar um chute com mais 

força para o gol. 
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Chute de peito de pé com o corpo equilibrado. 

 

- Cabeceio, quando o jogador utiliza a cabeça para finalizar para o gol, fundamento realizado 

quando a bola vem pelo alto. 

 

 

Preparação do cabeceio com o corpo equilibrado e o cabeceio. 

 

- Voleio, quando o jogador gira o corpo no ar, na horizontal, pegando a bola no alto e com o 

‘’peito’’ do pé finaliza para o gol, jogada muito bonita e utilizada várias vezes numa partida, 

aproveitando o terreno de areia. 
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Preparação do voleio com o corpo equilibrado e o voleio. 

 

- Bicicleta, quando o jogador gira o corpo no ar, na vertical, pegando a bola no alto e com o 

‘’peito do pé finaliza de costas para o gol, jogada também muito bonita e utilizada várias 

vezes numa partida, momento auge numa partida. 

 

 

Bicicleta com o corpo equilibrado. Fonte fotográfica Torcedores.com. 

 

Domínio: 

- Com o peito, quando o jogador recebe uma bola alta e faz o controle com o peito, para dar 

sequência a outro fundamento. 
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Domínio com o peito com o corpo equilibrado. 

 

- Com a coxa, quando o jogador recebe uma bola a meia altura e faz o controle com a coxa, 

para dar sequência a outro fundamento. 

 

Domínio com a coxa com o corpo equilibrado. 

 

 

- Com o pé, quando o jogador recebe uma bola alta e faz o controle com o lado do pé e 

também com o ‘’peito’’ do pé, já quando a bola vem rasteira o jogador utiliza o lado do pé e a 

sola (parte de baixo) do pé, para dar sequência a outro fundamento. 
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Domínio alto com o lado do pé e domínio alto com o ‘’peito’’ do pé. 

 

 

 

Domínio rasteiro com o lado do pé e domínio rasteiro com a sola do pé. 

 

Condução 

- Bola rasteira, quando o jogador conduz a bola na areia, fundamento utilizado por jogadores 

iniciantes, é mais fácil de realizar. 
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Condução de bola rasteira em velocidade. 

 

- Bola alta, quando o jogador conduz a bola no alto, fundamento utilizado por jogadores 

profissionais e/ou com grandes habilidades, fundamento de nome embaixadinha e pezinho. 

 

Condução de bola no alto em velocidade. 

 

2.2 DISPOSIÇÃO TÁTICA DOS JOGADORES EM QUADRA 

O futebol de areia se disponibiliza de diversas táticas, também chamado de esquema de jogo, 

desde as mais simples até as mais complexas, podendo ser usadas em todos níveis de 

competições, em um simples campeonato entre turmas de colégio e em competições de nível 

internacional. 

Uma das mais usada é o esquema 1-2-1, para partidas tranquilas, onde se tem uma grande 

movimentação dos jogadores em quadra, o jogo se desenvolve normalmente, uma equipe 

envolve a outra alternando no posicionamento de cada um. Temos uma formação padrão de 
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um fixo (defensor), ala direito (lateral que ataca e defende pela direita), ala esquerdo (lateral 

que ataca e defende pela esquerda) e pivô (atacante). 

 

 

Outro esquema tático bastante usado pelos treinadores e professores é o 2-2, para partidas 

mais difíceis, onde se tem jogadores de defesa presos no seu posicionamento e tendo uma 

grande obediência tática em quadra. Temos uma formação de dois fixos (um defensor pela 

direita e outro pela esquerda) e dois pivôs (nenhum ficando preso somente no ataque, os dois 

tem grande movimentação). 
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Quando uma equipe precisa muito vencer ou reverter um resultado ruim, podem usar o 

esquema 1-3, tática ofensiva com objetivo de fazer muitos gols, avançando sempre no campo 

adversário, com um porem a defesa fica bastante vulnerável. Temos uma formação com um 

fixo (defensor), dois alas (pontas de lado que atacam a todo momento) e pivô (atacante); e 

mais uma formação no ataque, onde um ala joga pelo meio e o outro joga no ataque com o 

pivô. As duas formações com marcação alta para retomar a bola rapidamente do adversário. 
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Por último 3-1 um esquema de jogo defensivo, para segurar um placar em vantagem ou jogar 

no contra-ataque contra uma equipe melhor tecnicamente. Temos uma formação com três 

jogadores atrás na linha de defesa, um fixo (defensor), dois alas (laterais que fecham a defesa, 

quando a jogada adversaria está na direita o ala esquerdo fecha o canto e o ala direito fecha o 

meio de quadra) e o pivô (jogador mais avançado do time que corre a todo momento, 

ajudando na marcação e ainda recebendo bolas em profundidade para tentar fazer o gol). 
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2.3 MOVIMENTAÇÃO TÁTICA DOS JOGADORES 

Atacando 

Quando a bola está na mão do goleiro, os jogadores de linha abrem em losango ou em 

quadrado, distribuindo nos espaços vazios, assim o goleiro joga a bola para o fixo, onde os 

alas se aproximam para receber a bola e o pivô toma a frente de seu marcador. 

O goleiro joga a bola para um ala, o fixo aproxima e o pivô antecipa o marcador, já o outro 

ala corre ao ataque para receber a bola em profundidade (na frente). Quando a bola está com o 

goleiro, o pivô fica no fundo da quadra, antecipando a jogada para receber a bola e tocar para 

o ala que está passando correndo. 

 

Defendendo 

A bola na mão do goleiro adversário, os jogadores terão que formar um losango, o pivô 

marcara o fixo, os alas marcam os alas opostos e o fixo o pivô adversário. Quando o goleiro 
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adversário jogar a bola para o fixo, o pivô deve ter a iniciativa de adiantar a marcação 

fechando o passe de meio no pivô. Os alas devem fechar um pouco o meio ajudando na 

marcação do passe no pivô. O fixo deve evitar que essa bola chegue ao pivô adversário. 

Quando o goleiro adversário joga a bola para um dos alas, o pivô deve recuar um pouco até a 

linha da bola para que o ala adversário não consiga atravessar a bola até o seu ala oposto, já o 

ala de marcação diminui seu espaço, para evitar passe no pivô e evitar que a bola seja lançada 

para frente. O ala oposto de marcação deve fechar mais no meio ajudando o fixo na marcação 

do pivô adversário. O fixo deve estar na cobertura do ala de marcação se no caso ele for 

superado, além de estar atento ao pivô. 

Já quando a bola for lançada pelo goleiro adversário diretamente para o pivô, o fixo deve 

tentar antecipar a bola ou não deixar o pivô adversário virar de frente para o gol. Os alas de 

marcação devem recuar ajudando o fixo além de ter a atenção nos alas adversários, que 

poderão receber essa bola para finalização. O pivô de marcação deve recuar evitando que o 

passe volte para o fixo adversário para recomeço de jogada, evitando outro ataque. 

 

2.4 EXERCÍCIOS PARA A EVOLUÇÃO DOS PRATICANTES  

2.4.1 EXERCÍCIOS PARA ETAPA GERAL 

Esta é uma etapa de exercícios onde o atleta que pratica o esporte pode aprimorar ou aprender 

os fundamentos básicos do futebol de areia. De um simples passe até mesmo uma finalização 

mais complexa. 

Com bola: 

Passe rasteiro: Os jogadores podem ficar em duplas, cada uma com certa distância da outra, 

eles trocam passes rasteiros com o lado interior do pé.  

Passe no alto: Os jogadores têm que aprender a levantar a bola, por isso o primeiro exercício é 

o de levantar a bola da areia. Cada jogador com uma bola tem que pisar na parte superior da 

bola afundando na areia, e descendo com o pé até a parte de baixo ficando com o pé sob a 

bola, neste momento levantam a bola com a parte superior do pé. A segunda parte do 

exercício é a do passe, ele pode ser feito com o lado interno, ou com a parte superior do pé, 

mirando em outro jogador, repetindo várias vezes. 

Domínio: Depois de receber um passe rasteiro, o domínio deverá ser com a parte debaixo do 

pé, atacando a bola, porque por ser areia a bola pode quicar antes e surpreender quem estará 

recebendo o passe. Sempre depois de um passe o recomendado é o domínio, quando a bola 

vem alta o jogador deve usar o peito ou a coxa para fazer o domínio corretamente. O exercício 
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pode levar semanas e meses para o aprendizado, com o tempo e treinamento o jogador vai 

aperfeiçoando.  

Finalização: Os jogadores ficarão em fila, o treinador ficara como pivô, eles darão o passe 

rasteiro ou no alto e vão correr para o chute, hora com o pé esquerdo, hora com o pé direito. 

Exercício para todas as posições, que poderá ser alternado e diferenciado pelo treinador, entre 

distancias e maneiras do chute ao gol.  

Goleiro: Aproveitando a finalização dos jogadores de linha, o goleiro ficará no centro do gol 

fazendo os movimentos de saltos laterais e avançando na bola quando necessário. 

Cabeceio: Atletas em duplas aonde um joga a bola com a mão pelo menos a uma altura que o 

companheiro consiga saltar e cabecear a bola.  

Condução de bola: Inicia-se com duas filas, aonde o jogador conduzira a bola com a parte do 

peito de pé até a outra fila que estará do outro lado da quadra. 

Cada exercício poderá ter um tempo de duração entre 10 e 15 minutos. Mas o treinador 

definirá qual o melhor uso do tempo de treino. Esses exercícios são apenas alguns exemplos 

de como podem ser trabalhados o futebol de areia. 

 

2.4.2 EXERCÍCIOS DE PREPARAÇÃO ESPECÍFICA 

Uma pessoa que queira se sair bem nesse esporte e que queira através dele ganhar um bom 

condicionamento físico, precisa e pode reunir diversos exercícios, entre eles, de resistência, de 

força, equilíbrio e flexibilidade. 

Resistência: Aproveitando o terreno de areia, inicialmente uma caminhada de trinta minutos, 

para aqueles que já praticam alguma atividade física pode-se fazer uma corrida moderada de 

vinte minutos. Recomenda-se que alterne os dias da semana, aumentando a velocidade e o 

tempo da caminhada ou corrida. O próprio treinamento da etapa geral e de competição já são 

exercícios de resistência, deixando qualquer pessoa apta a praticar o futebol de areia. 

Força: Muito importante na pratica de um esporte de contato, pois é na força que o praticante 

poderá ganhar uma disputa de bola e se prevenir de lesões musculares. Usando somente o 

próprio corpo, sem auxílio de nenhum material, pode-se trabalhar todos os músculos. Duas 

regiões muito importante na pratica do futebol de areia, são o abdômen e as penas, pois são 

eles os responsáveis por arranques e saltos. São indicados dois exercícios para o 

fortalecimento dessas regiões: o abdominal, onde o praticante deita na areia, virado para cima, 

com os joelhos flexionados, as mãos atrás da cabeça, fazendo o movimento onde o peito 

encosta no joelho e volta com as costas tocando levemente na areia, repetindo o movimento 

vinte vezes, com três series de intervalo aproximadamente de um minuto. Para o 
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fortalecimento das pernas é indicado o agachamento, onde o praticante em pé, deslocando em 

linha reta, faz o movimento de dar um passo e a perna de trás faz um movimento onde o 

joelho toca a areia, assim por diante, alternando as pernas, repetindo quinze vezes com 

intervalo de dois minutos, para ajudar no equilíbrio as mãos ficam atrás da cabeça como no 

abdominal. 

Equilíbrio: É outro exercício muito importante na prática e vivencia de qualquer esporte, pois 

o equilíbrio reduz grande parte das quedas. Um exercício para o equilíbrio pode ser onde os 

praticantes ficam na linha de fundo e vão saltando com uma perna e depois com a outra ate a 

outra linha de fundo. Outro exercício os praticantes podem saltar com as duas pernas juntas, 

numa distância maior, tentando sempre manter o mesmo padrão de salto e o equilíbrio nos 

movimentos. 

Flexibilidade: É um exercício que pode ser feito sempre no início e final de qualquer 

treinamento, onde o treinador irá mostrar um alongamento e os praticantes repetem o 

movimento demostrado. Alongamento de todo o corpo, começando nos membros inferiores e 

terminando nos membros superiores, aproximadamente vinte segundos cada movimento.  

 

2.4.3 EXERCÍCIOS PARA ETAPA DE COMPETIÇÃO 

Coletivo: Dependendo da quantidade de atletas o treinador poderá dividir a turma em alguns 

times. Misturando os atletas de melhor qualidade com os de menor, ou até mesmo montando 

sua equipe principal contra a reserva. O treinador atuará como se fosse um arbitro, mas 

parando o jogo e orientando os atletas na hora que achar necessário. As equipes atuarão de 

forma séria e simulando uma partida real. 

Dois toques: Aproveitando o coletivo, o treinador pode utilizar uma forma de exercício aonde 

os atletas somente poderão efetuar dois toques na bola, ultrapassando isso o treinador para e 

aponta falta para a outra equipe. Tendo objetivo de os atletas melhorarem o raciocínio rápido 

e a fluidez do jogo.  

Faltas: O atleta que sofreu a falta deverá ser o cobrador da mesma, efetuando um tiro direto 

para o gol. O chute poderá ser rasteiro aonde a dificuldade para o goleiro aumenta, ou no alto. 
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3. CONCLUSÃO 

Ao finalizar o trabalho conclui-se que foi com grande empenho a elaboração deste manual 

ilustrado, que podemos ampliar os conhecimentos e buscar novas visões no caminho da 

preparação desse esporte tão popular.  

Que com o conhecimento e execução dos exercícios em diferentes etapas de planejamento, 

fica favorável a entrada de qualquer pessoa na vivencia do Futebol de areia, tendo um olhar 

geral da pratica, que não necessariamente precisa ser uma pessoa profissional no assunto. 

Podendo jogar o jogo em qualquer lugar, não necessariamente numa praia, basta ter um 

campo de areia, podendo ser em uma escola, um clube, um condomínio e até mesmo em um 

terreno de terra batida abandonado. Somente um número mínimo de duas pessoas e uma bola 

de qualquer material, assim o manual ilustrado é de fácil ajuda no entendimento deste tipo de 

futebol. 

O projeto também é de muito interesse para as pessoas que queiram trabalhar com o Futebol 

de areia, mostra um conhecimento básico para a iniciação no esporte e até mesmo um 

conhecimento mais especifico para aqueles profissionais de educação física. Aborda aspectos 

do esporte que não é encontrado facilmente em outros projetos. 

É um trabalho técnico básico que mostra a preparação física para uma pessoa que queira 

engrenar nesta modalidade de futebol, tanto numa maneira mais amadora, onde visa somente 

uma condição adequada para aguentar um exercício em um terreno de areia, e até mesmo um 

adepto que queira participar de competições e visa um condicionamento físico de atleta 

profissional. 

Havia dificuldades em encontrar informações relacionados ao tema, muitos projetos sobre o 

Futebol de campo e ao Futsal, pois são mais praticados em todo o planeta. Assim o manual 

ilustrado buscou pequenos artigos e sites ligado ao Futebol de areia, informando todos os 

aspectos básicos para o entendimento fácil deste esporte que não para de crescer. 
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4. RECOMENDAÇÕES 

Terminando o manual de futebol de areia, recomendamos que seja usado como guia no 

planejamento de treinamento esportivo de futebol de areia, aprofundamento sobre as técnicas, 

criando atividades inovadoras. Para a execução corretamente das habilidades e fundamentos, 

conhecer todas as regras e matérias básicos da pratica desse tipo de futebol. 

 Estabelecer mecanismos para os professores de educação física começar a trabalhar na área, 

desenvolvendo atividades para todas as idades e gêneros. Dando um suporte com imagens 

ilustradas, para um entendimento fácil daquilo desejado. 

Usado por pessoas que queiram conhecer melhor o esporte, para aqueles que queiram 

simplesmente jogar e principalmente para os professores que buscam expandir e aprofundar 

os seus conhecimentos. 
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