
António Augusto Rodrigues Guerra

Porto, Setembro de 2007

Estudo da organização ofensiva 
em Voleibol - Estudo aplicado em 
equipas de elite mundial

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Estudo da organização ofensiva 
em Voleibol - Estudo aplicado em 
equipas de elite mundial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Professora Doutora Isabel Mesquita 

Autor: António Augusto Rodrigues Guerra 

 

Porto, Setembro de 2007 

 

Monografia realizada no âmbito da disciplina 
de seminário do 5º ano da licenciatura em 
Desporto e Educação Física, na área de 
Rendimento, da Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUERRA, A. (2007). Estudo da organização ofensiva em Voleibol - Estudo 

aplicado em equipas de elite mundial. Dissertação monográfica. FADEUP. 

Universidade do Porto. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: VOLEIBOL; ANÁLISE DE JOGO; COMPLEXO 1; 

ORGANIZAÇÃO OFENSIVA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 - II - 

Agradecimentos 
 

Gostaríamos de expressar a nossa mais sincera gratidão e agradecimento, ao 

contributo de um conjunto importante de pessoas sem os quais de todo seria 

possível a consecução deste trabalho. 

 

À Professora Doutora Isabel Mesquita, pela excelência e referência profissional, 

pela competência académica e pela confiança, amizade e disponibilidade sempre 

demonstrada.  

 

A todos os atletas, treinadores, professores e dirigentes que, ao longo destes 

anos, contribuíram para a minha formação pessoal e profissional. 

 

Ao Mestre Aberto Andrade pelos desafios, pelos ensinamos transmitidos, pela 

colaboração, atenção, dedicação e amizade. 

 

À Federação Portuguesa de Voleibol e ao Professor Vicente Araújo que 

acreditando, permitiram que atingisse e adquirir-se aquilo que noutras 

circunstâncias seria impensável. 

 

Ao Professor Juan Diaz pelos conhecimentos partilhados, pelos desafios 

lançados, a confiança e as oportunidades dadas.  

 

Ao Mestre Daniel Lacerda pelo que aprendemos juntos e pelo contributo na 

obtenção dos vídeos que constituem a amostra do nosso estudo. 

 

Ao Professor Carlos Prata pelo apoio dado, pela bibliografia cedida e pela 

colaboração prestada na tradução de documentos importantes para a realização 

do trabalho. 

 

                                                                                                                                      Agradecimentos 



 
 

 - III - 

Ao Hélder, à Cláudia e à Maria pelos bons momentos passados juntos, pelo 

apoio, amizade e carinho. 

 

À D. Conceição e Sr. António pelo grande apoio, carinho e amizade. 

 

À Tina e ao João pelos bons momentos passados juntos, pelo apoio, amizade e 

carinho. 

 

Aos meus pais pelos valor que me transmitiram, por todo o esforço, dedicação, 

apoio e carinho, que apesar de longe os tornou sempre presentes e participativos. 

 

À Ivone pela referência como ser humano, pela força contagiante, pelo apoio 

total e incondicional e por tudo de especial que nos une. 

 

Aos meus filhos António e Alexandre pela carinho, pela alegria contagiante, pela 

motivação e por cada minuto que partilhamos juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Agradecimentos 



 
 

 - IV - 

Índice 
 

Índice de figuras VIII 
 
Índice de quadros X 
 
Lista de abreviaturas XII 
 
Resumo XIV 
 

I – Introdução 

1. Justificação e pertinência do estudo 03 

2. Estrutura do estudo 07 

 

II – Revisão da literatura 
1. Análise de jogo 11 

2. A Táctica e a estratégia 13 

3. A especificidade do Voleibol 17 

3.1. A organização ofensiva no complexo 1 17 

3.2. Recepção ao serviço 20 

3.3. A distribuição 24 

3.3.1. O distribuidor e a distribuição 24 

3.3.2. Zona de distribuição 26 

3.3.3. A avaliação da distribuição 28 

3.4. Complexidade ofensiva 32 

3.5. Organização ofensiva em função do bloco adversário 38 

3.6. Organização ofensiva em função do bloco adversário 38 

3.6.1. A tomada de decisão do blocador central adversário 39 

3.7. Ataque 40 

3.7.1. Local de ataque 41 

                                                                                                                                                      Índice 



 
 

 - V - 

3.7.2. Tipo de ataque 43 

 

III – Objectivos e Hipóteses 
1. Objectivo geral 49 

2. Objectivos específicos 49 

3. Hipóteses 49 

 

IV – Metodologia 

1. Critérios de selecção da amostra 53 

2. Amostra 53 

3. Recolha de informação 55 

4. Variáveis de análise e instrumentos de observação 57 

4.1. Eficácia de recepção 57 

4.2. Distribuição 58 

4.2.1. Zona de distribuição 58 

4.2.3. Eficácia da distribuição 59 

4.3. Organização ofensiva 60 

4.3.1. Número de atacantes intervenientes no ataque 60 

4.3.2. Organização do ataque no espaço de rede 61 

4.3.3. Tempos de ataque 62 

4.3.4. Complexidade ofensiva 62 

4.3.5. Bloco adversário 64 

4.4. Organização do bloco adversário 65 

4.4.1. Marcação do blocador central adversário ao atacante central 65 

4.4.2. Tomada de decisão do blocador central adversário 65 

4.4.3. Pontos de partida do bloco adversário 65 

4.5. Ataque 66 

4.5.1. Jogador atacante 66 

4.5.2. Local do ataque 67 

4.5.3. Tipo de ataque 68 

                                                                                                                                                      Índice 



 
 

 - VI - 

4.5.4. Efeito do ataque 70 

5. Elaboração do instrumento de recolha de dados. 70 

6. Procedimento estatístico 71 

7. Fiabilidade da observação 72 

 

V – Apresentação e discussão dos resultados 
1. Eficácia da recepção e zona de distribuição 77 

2. Posição do distribuidor e complexidade ofensiva 79 

3. Complexidade ofensiva e eficácia do ataque 82 

4. Complexidade ofensiva e zona de distribuição 86 

5. Zona de distribuição e tempo de ataque 90 

6. Complexidade ofensiva e local de ataque 94 

7. Complexidade ofensiva e jogador atacante 97 

8. Complexidade ofensiva e tipo de ataque 100 

9. Complexidade ofensiva e efeito sobre o bloco adversário 103 

 

VI – Conclusões 109 
 
VII – Referências bibliográficas 123 
 
VIII – Anexos 143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      Índice 



 
 

 - VII - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 - VIII - 

Índice de Figuras 
 

 

 

 

Figura 1 – Zonas de distribuição 59 

 

Figura 2 – Locais de ataque 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Índice de Figuras 



 
 

 - IX - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 - X - 

Índice de Quadros 
Quadro 1 - SNSM participantes nas meias e finais das principais 

competições mundiais entre 2002 e 2006. 

 

Quadro 2 - Ranking das Selecções Nacionais apresentadas no quadro 1. 

 

Quadro 3 - Parâmetros de avaliação da recepção do serviço. 

 

Quadro 4 - Explicita os parâmetros de avaliação da distribuição indicando 

os aspectos a que corresponde cada valoração 

 

Quadro 5 - Complexidade do jogo ofensivo em função do tempo de ataque, 

do numero de jogadores e da utilização do espaço da rede  

 

Quadro 6 - Número de blocadores e organização do bloco adversário ao 

ataque da selecção observada 

 

Quadro 7 - Explicita os parâmetros de avaliação do ataque indicando os 

aspectos a que corresponde cada valoração 

 

Quadro 8 - Percentagem de acordos da análise intra observador 

 

Quadro 9 - Percentagem de acordos da análise inter observador 

 

Quadro 10 - Tabela de percentagens de frequência da eficácia da 

recepção 

 
Quadro 11 - Número de finalizações e respectiva percentagem da zona de 

ataque 

54

55

57

60

63

64

70

73

74

78

94

 

                                                                                                                                  Índice de Quadros 



 
 

 - XI - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 - XII - 

Lista de Abreviaturas 
 

A1 - Um atacante 

A2 - Dois atacantes 

A3 - Três atacantes 

A4 - Quatro atacantes 

AA - Ataque em amorti 

AC - Ataque contornando o bloco 

AE - Ataque enrolado 

AF - Ataque para o fundo do campo 

AP - Ataque em força ou potente 

AP1 - Atacante de ponta que na 

formação inicial se encontra junto 

do distribuidor 

AP2 - Atacante de ponta que na 

formação inicial se encontra 

afastado do distribuidor 

BF - Ataque contra o bloco para fora do 

campo 

C - Complexa 

C1 - Jogador central que na formação 

inicial se encontra junto do 

distribuidor 

C2 - Jogador central que na formação 

inicial se encontra afastado do 

distribuidor 

CB -  Commit Block 

D - Jogador distribuidor 

EC - Elevada complexidade 

FIVB - Federação Internacional de 

5 - Local de ataque 5 

6b - Local de ataque 6b 

6a - Local de ataque 6a 

1b - Local de ataque 1b 

1a - Local de ataque 1a 

MB - Ataque no meio do bloco 

MC - Muito complexa 

MD - Marcação junto ao distribuidor 

MHH - Marcação homem a homem 

MZ - Marcação à zona 

Op - Jogador oposto 

OP - Option block 

P1 - Posição do distribuidor em zona 1 

P2 - Posição do distribuidor em zona 2 

P3 - Posição do distribuidor em zona 3 

P4 - Posição do distribuidor em zona 4 

P5 - Posição do distribuidor em zona 5 

P6 - Posição do distribuidor em zona 6 

PE - Pontas exteriores 

PI -  Pontas interiores 

RB - Read block 

S - Simples 

SNSM – Selecção(s) Nacional(s) Sénior 

Masculino 

SPSS - Statistical Program for Social 

Sciences 
T0 - Ataque de tempo zero 

T1 - Ataque de primeiro tempo 

                                                                                                                              Lista de Abreviaturas 



 
 

 - XIII - 

Voleibol 

JD - Jogos desportivos 

KI - Complexo 1 

KII - Complexo 2 

L - Jogador libero 

4a - Local de ataque 4a 

4b - Local de ataque 4b 

3c - Local de ataque 3c 

3b - Local de ataque 3b 

3a- Local de ataque 3a 

2 - Local de ataque 2 

T2 - Ataque de segundo tempo 

T3 - Ataque de terceiro tempo 

X2 - Qui-quadrado 
Z2 - Zona 2 

Z2I - Zona 2 interior 

Z4 - Zona 4 

Z4I - Zona 4 interior 

ZDI - Zona de distribuição importante 

ZDP - Zona de distribuição prioritária 

ZDR - Zona de distribuição restante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Lista de Abreviaturas 



 
 

 - XIV - 

Resumo 
 

O presente estudo pretende analisar as variáveis que caracterizam a 

organização ofensiva associando-a às componentes que constituem o complexo I 

em equipas de elite mundial. 

Para o cumprimento deste objectivo foram analisadas um total de 2483 

acções, respeitantes a 14 jogos de meias-finais e finais entre quatro selecções 

nacionais (Brasil, Itália, Rússia e Sérvia e Monte Negro), finalistas das principais 

competições mundiais organizadas pela Federação Internacional de Voleibol 

(FIVB), no sector Sénior Masculino, compreendidos entre a Liga Mundial de 2002 

e o Campeonato do Mundo de 2006 no Japão. Nessa observação foram 

consideradas as variáveis de análise divididas nas quatro dimensões de 

organização do complexo 1 (KI): recepção; distribuição; organização ofensiva e 

ataque. 

Foi realizada uma análise descritiva das variáveis, em que calculámos as 

frequências e respectivas percentagens; e uma análise inferencial para testar a 

associação entre diferentes parâmetros de análise. Para tal, utilizamos o qui-

quadrado (X2) de Pearson em tabelas de contingência e o V de Cramer, sendo o 

nível de significância considerado de 5%. Para testar a fiabilidade, recorremos ao 

teste de Kappa de Cohen.  

As conclusões de índole descritiva demonstram que no voleibol de elite, a 

recepção permite a organização ofensiva com todas as opções de ataque em 

61,2% das acções, para 5,8% de erros; 68,6% das acções de distribuição no KI de 

primeira bola, são efectuadas na zona prioritária; relativamente à complexidade da 

organização ofensiva do jogo de elite, podemos afirmar que 73% do jogo ofensivo 

é efectuado em níveis muito altos de complexidade ou de excelência, o que se 

traduz em termos práticos na utilização do T0 em 21,5% e do T1 em pelo menos 

51,5%; no ataque 50% das acções de ataque resulta em ponto imediato e 20,7% 

resultam em ataques difíceis para a equipa adversária; o tempo 2 de ataque 

(45,1%) é o mais frequente apresentando no entanto tendência para baixar a sua 
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percentagem de ocorrência no sentido dos tempos 0 e 1 (33,3%) que apresentam 

valores muito elevados, com destaque para o tempo 0 com 11,6% de ocorrência; o 

ataque acontece 83,7% das vezes na zona ofensiva e 62,5% dos ataques são 

realizados pelas pontas (4a, 2 e 1a), o jogador atacante mais utilizado é o oposto 

(30,8%), seguido do A2 (21,5%); O tipo de ataque mais utilizado é o potente; O 

bloco mais frequente é o bloco individual (1x1). 

Na associação entre as variáveis verificamos que a posição do distribuidor já 

não se apresenta como um problema de adaptação funcional, em função da 

posição de partida, tendo em vista a optimização da organização ofensiva; a 

organização ofensiva de elevada complexidade correlaciona-se fortemente com o 

ataque ponto; a zona de distribuição prioritária potencia claramente as 

organizações ofensivas de elevada complexidade e muito complexa; no nível de 

elite a zona de distribuição prioritária está fortemente associada à utilização do 

tempo rápido de ataque T0 e T1 só apresentando valores significativos de 

ocorrência nesta zona; a zona de distribuição importante está associada ao T2 e a 

zona de distribuição restante associa-se ao T3 de ataque; a organização ofensiva 

muito complexa é a mais utilizada no nível de elite e está significativamente 

associada aos locais de ataque 3a e 3c, caracterizados pela utilização do T1 nos 

limites de abrangência do bloco do jogador central; na organização ofensiva de 

elevada complexidade há uma clara superioridade do ataque sobre o bloco 

demonstrada pela elevada ocorrência de situações 1x0 e 1x1 no bloco. 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Voleibol; Análise de Jogo; Complexo 1; Organização 

ofensiva. 

 

 

                                                                                                                                            Resumo



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - Introdução 
 
 



 

 

- 2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 3 - 

I – Introdução 
 

 

1. Justificação e pertinência do estudo 
A escolha do tema surge do interesse na análise e observação do jogo; 

como treinadores, temos a constante necessidade de estar a analisar, avaliar e 

corrigir todas as acções de jogo e de treino.  

No Voleibol de selecções, ao seu mais alto nível de prestação, o sucesso é 

de uma brevidade perturbadora; neste sentido, as equipas técnicas têm como 

principal objectivo a consistência na obtenção de elevados níveis de prestação, 

sendo habitual os treinadores afirmarem que o mais difícil ou importante não é 

chegar ao topo, mas permanecer nele durante muito tempo. Para tal, é 

absolutamente decisivo, um conhecimento claro e preciso do jogo e das suas 

particularidades, sendo necessário estabelecer procedimentos de análise e 

avaliação que relacionem as várias acções de jogo entre si e que ajudem a 

compreender melhor as interdependências que se apresentam como factores 

determinantes de um nível superior de prestação. Mais ainda, o elevado número 

de jogos, disputados anos a fio pelos jogadores, as competições semanais de 

nível mundial, com todos os inconvenientes das viagens entre outros aspectos, 

estão a obrigar a profundas alterações na estrutura do treino. Nunca tanto, como 

agora, foi tão pertinente treinar estritamente aquilo que a equipa precisa para 

responder positivamente às exigências que lhe são impostas; as equipas técnicas 

procuram, obstinadamente, ser cada vez mais focadas e precisas, procuram 

treinar mais, treinando com maior especificidade e intensidade, em volumes de 

treino cada vez menores. Tal, só é possível com um conhecimento profundo de 

todos factores que interferem com o rendimento individual e colectivo. 

A necessidade de níveis elevados de consistência, num nível de prestação 

muito exigente, e de um treino muito focalizado, no estritamente necessário, para 

garantir o nível competitivo e preservar os jogadores, tem induzido uma nova 

orientação da investigação; no que urge de identificar regularidades relevantes, 
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por parte das equipas e dos jogadores e tipificar as acções que se associam à 

eficácia dos jogadores e das equipas, através de recolha e confronto de dados 

relativos aos comportamentos expressos em jogo (Garganta, 2001). 

O estudo do jogo a partir da observação do comportamento dos jogadores e 

das equipas, não é novo (Santandreu et al, 2004) e tem vindo a construir um 

argumento conceptual e instrumental de crescente importância (Garganta, 1999). 

A informação recolhida a partir da análise do comportamento dos desportistas em 

contexto de treino e jogo é considerada, desde à bastante tempo, como uma das 

variáveis que mais afecta a aprendizagem e a eficácia das acções desportivas 

(Garganta 2000). 

São múltiplos e diversos os estudos que se tem realizado no âmbito dos 

jogos desportivos (JD) especificamente no Voleibol na última década (Santandreu 

et al, 2004). A complexidade das situações desportivas em competição e no treino 

dos desportos de colaboração-oposição é tão elevada que a investigação se 

mostra insuficiente, tanto pelo seu número, como pela sua qualidade, dada a 

dificuldade de captar tudo o que acontece e ainda interpretar as razões pelas 

quais os jogadores terão executado de determinado modo as suas acções (Ávila & 

Morales, 2003). Outro aspecto a ter em conta é que as modalidades vão 

evoluindo, por si só, ao longo do tempo devido a vários factores, tais como: a 

melhoria das condições de treino; aumento do número de competições 

internacionais; maior acesso a informação, etc. No caso específico do Voleibol 

algumas alterações às regras foram efectuadas para tornar o Voleibol mais 

adequado ao formato televisivo (Neto, 2004); mas principalmente, a comissão de 

regras da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), vêm desde à muitos anos, 

intervindo progressivamente no regulamento com o intuito de equilibrar o jogo 

favorecendo principalmente a defesa. Ureña et al (2000), Gonzáles et al (2001) e 

Santandreu et al (2004), corroboram esta ideia quando afirmam que desde os 

anos 50 que não é instituída nenhuma regra que favoreça o ataque e 42% das 

regras instituídas, desde então, têm procurado favorecer a defesa, no sentido do 

equilíbrio com o ataque. Bellendier (2002), afirma ainda, que as tendências actuais 
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de jogo têm sido condicionadas pelo novo sistema de pontuação e pela 

incorporação da figura do libero, factores que têm obrigado jogadores e 

treinadores a um reposicionamento quanto à estrutura de jogo de ataque. 

O ataque ou acções ofensivas ocorrerem em diferentes momentos do jogo, 

sendo que, no Voleibol, as condições de organização das acções distinguem-se 

em função das particularidades dos diferentes complexos de jogo (Mesquita, 

2005). A posse ou não do serviço constitui, segundo a mesma autora, um factor 

preponderante na configuração da estrutura funcional das equipas. Neste 

contexto, surge unanimemente entre os autores, a existência de dois grandes 

momentos do jogo: o Complexo 1 (KI) e o Complexo 2 (KII). 

O KI caracteriza-se por ser a construção do ataque após recepção ao serviço 

da equipa adversária, procurando-se a obtenção do serviço (Sellinger, 1986; 

Hebert, 1991; Santos, 2000; Campo, 2004). O KI é de importância extrema no 

Voleibol de alto nível, particularmente com o sistema de pontuação actual e com a 

introdução do libero, que permite maior eficácia na recepção, desde logo, 

melhores condições de finalização (Castro, 2006). Actualmente o objectivo da 

equipa em KI é, logo após a recepção ao serviço adversário, alcançar um ataque 

efectivo (Byron, 1996, cit. Papadimitriou et. aI., 2004).  

Sem excluir a importância da análise do jogo ao nível do KII, a verdade é que 

se pretendemos estudar a complexidade ofensiva no máximo da sua expressão 

teremos de o fazer no KI, porque é onde a organização ofensiva atinge níveis de 

complexidade mais elevados e onde acontece um leque de situações ofensivas 

mais amplo, por diversas razões: a ocorrência do ataque é muito mais elevada no 

KI (Santandreu e tal, 2004); existem melhores condições para a realização da 

distribuição em situação de KI (Moutinho, 2000); e por o KI permitir melhores 

condições de finalização (Castro, 2006).  

Com o sistema de pontuação actual, o serviço ganha uma nova importância 

e com ele a resposta do ataque da equipa que realiza o KI. Aliás, Trudel (2001) 

refere que uma equipa poderá obter a vitória ao manter a consistência no KI; 

ganhando consecutivamente o KI a equipa pontua e passa para KII onde pode 
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marcar uma série de pontos consecutivos, limitando os alcançados pelo 

adversário. A importância do KI é, assim, decisiva no Voleibol actual, 

particularmente na organização ofensiva da equipa. 

Poderemos retirar outro fundamento importante para o estudo do KI, se 

efectuarmos uma análise cuidada do estudo realizado por Santandreu et al, (2004) 

com equipas masculinas da superliga espanhola. Este estudo incidiu sobre o bloco 

na sua relação com o ataque de KI e com o intuito de encontrar os aspectos mais 

relevantes, que no KII, mais precisamente no bloco de KII, permitiriam um maior 

equilíbrio entre o ataque e a defesa. Os resultados foram decisivos. Confirma-se o 

grande desequilíbrio entre a defesa e o ataque, favorável ao ataque, e o mais 

importante, mesmo elevando muito a qualidade e as possibilidades do bloco, a 

obtenção do desejado equilíbrio seria muito difícil. Deste resultado, podemos 

extrapolar, que possivelmente não será no KII que se encontrarão os factores que 

permitiriam o tão ambicionado equilíbrio. Consequentemente, um conhecimento 

mais aprofundado da organização ofensiva de KI, poderá permitir uma intervenção 

mais precisa e menos invasiva, logicamente menos desvirtuadora e com um 

impacto mínimo nos princípios do jogo de Voleibol.  

A organização ofensiva das equipas tem evoluído com o tempo (Castro, 

2006). Se houve um período em que o jogo tinha tendência para se afunilar no 

centro da rede, com inúmeras combinações de ataque e permutas posicionais dos 

jogadores, hoje em dia é possível constatar que essas combinações são 

praticamente inexistentes (Castro, 2006).  

Actualmente a distribuição de jogo no que ao ataque se refere, procura 

organizar uma estrutura simples e eficiente. O ataque com um elevado número de 

combinações (tendência de jogo asiático) tornou-se obsoleto, procurando uma 

maior efectividade do ataque em cada zona e melhorando o ataque de segunda 

linha, em diversidade e qualidade; em grande medida, à custa da melhoria das 

capacidades condicionais dos jogadores, ajudados pelo aumento quantitativo e 

qualitativo do treino específico (Bellendier, 2002). 
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O propósito do presente estudo consiste na caracterização de variáveis 

especificadoras do ataque no K1 (Eficácia da recepção; Zona de distribuição; 

Marcação do central adversário; Tomada de decisão do blocador central 

adversário; Pontos de partida do bloco adversário; Eficácia da distribuição; 

Número de atacantes; Organização do ataque no espaço de rede; Tempo do 

ataque; Complexidade ofensiva; Jogador atacante; Local de ataque; Tipo de 

ataque; Efeito do ataque; Efeito do ataque sobre o bloco adversário), bem como a 

determinação da sua associação. 

 

 

2. Estrutura do estudo 
Após a presente introdução e de modo a clarificar os elementos teóricos 

subjacentes à temática abordada, elaboramos a revisão da literatura, que se 

centra na análise do KI desde a recepção até ao ataque, onde abordamos alguns 

dos aspectos centrais do nosso estudo. 

Após a pesquisa anterior, definimos os objectivos que orientam o nosso 

estudo e as respectivas hipóteses. 

Em seguida surge a metodologia, que tem como objectivo descrever a 

amostra do nosso estudo, os instrumentos utilizados, os procedimento seguidos, 

as variáveis utilizadas para a execução do nosso estudo e a confirmação da 

fiabilidade da observação por nós efectuada. 

O capítulo seguinte refere-se à apresentação e discussão dos resultados 

onde são analisados os resultados da nossa pesquisa e confrontados com os 

estudos efectuados pelos especialistas nos diferentes temas. 

No último capítulo, evidenciaremos as conclusões do nosso estudo. 
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II – Revisão da Literatura 
 

 

1. Análise de jogo 
Já em 1999, Garganta, assinalava que a observação1 e análise do jogo2, se 

assumiam como argumentos de crescente importância. Constituindo-se como um 

importante meio de aceder ao conhecimento do desporto na competição 

(Contreras & Ortega, 2000), a análise de jogo assume-se como essencial para a 

construção de um modelo de jogo, para perceber a inteligibilidade do jogo 

(Garganta, 1996); é muito interessante verificar a relação dialéctica entre a análise 

de jogo e o modelo de jogo, na medida em que a primeira só tem sentido quando 

orientada por um modelo (Garganta, 1996), e vai ela própria permitir a alteração 

desse modelo (Neves, 2004). 

Por outro lado, é através da análise do comportamentos dos jogadores em 

competição e treino, que é possível, influenciar a aprendizagem, a eficácia e 

desenvolvimento dos jogadores (Huges, 2004); a observação contínua dos 

jogadores, permitirá quantificar e qualificar as execuções motoras, fornecendo 

indicadores pertinentes acerca da prestação dos mesmos jogadores em contextos 

específicos (Mesquita, 1996). Neste sentido é possível objectivar os critérios e as 

condições da prática, já que é através destas que os atletas adquirem os 

conteúdos de aprendizagem, contribuindo deste modo para o desenvolvimento da 

modalidade (Mesquita, 1996). Alberda (1998), vai mais longe e afirma mesmo, que 

a evolução que se tem verificado no Voleibol, nas suas metodologias, estratégias 

e formas de ensino tem muito a ver com a evolução da análise de jogo, 

nomeadamente, os indicadores de análise externa de desenvolvimento do jogo. 

A observação constitui-se como uma forma privilegiada de estudar o 

movimento humano (Sarmento, 1995); no entanto, à muito que a observação “à 

                                                 
1 Observação de jogo – determinados aspectos colectados e registados durante a partida em tempo real 
(Garganta, 1999). 
2 Análise de jogo – Apesar de similar a observação de jogo, diz respeito à recolha e colecção de dados em 
tempos deferidos (Garganta, 1999), a expressão análise de jogo é mais utilizada na literatura. 
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vista” efectuada unicamente pelo treinador deixou de ser suficiente. A investigação 

mostra-nos que neste tipo de análise a interpretação dos dados é muito subjectiva 

e não reutilizável (Contreras & Ortega, 2000), devido às limitações humanas para 

o tratamento de tanta informação; são exemplos disto o facto de as conclusões 

variarem muito, mesmo quando efectuadas sobre factores determinantes do 

rendimento (Garganta 1999, Contreras & Ortega 2000). Outro aspecto que reforça 

estas ideias é o facto de as avaliações efectuadas pelos treinadores 

imediatamente após o fim do jogo serem correctas apenas em 12% dos casos 

(Contreras & Ortega, 2000). Marques (1990) é peremptório a afirmar que não 

existe nenhum treinador que sem qualquer sistema de análise e observação, 

consiga realizar um retrato fiel do jogo. Actualmente a análise de jogo ganhou um 

carácter científico podendo ser entendida como metodologia de investigação e é 

unanimemente considerada decisiva no processo de preparação de uma equipa 

(Moutinho, 1991). 

O estudo do jogo a partir da observação e análise do comportamento dos 

jogadores das equipas não é recente, tendo emergido a par com os imperativos da 

especialização no âmbito da prestação desportiva (Garganta, 2001). Através do 

tratamento da informação recolhida na competição o treinador estará mais apto a 

intervir em todo o processo de treino e na regulação da competição (Garganta, 

1998).  

Estando o rendimento dependente do conhecimento que se possui da 

modalidade, as informações recolhidas através da análise do jogo, constituem 

uma forma de realização e de controlo do treino, condicionando os conteúdos das 

sessões seguintes; simultaneamente a análise do jogo permite a caracterização 

mais profunda da modalidade (Santos, 2004), o que vai permitir a criação de 

modelos de referência para outras equipas e para a formação dos jovens 

jogadores. 

A análise do jogo, é então, um procedimento importante e objectivo de 

avaliação da performance, de modo a que os componentes essenciais dessa 

sejam quantificados de uma forma válida e consistente (Beal, 2002; Huges, 2004), 
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apurando assim os factores que conduzem ao sucesso desportivo (Beal 2002, 

Maqueira & Fraga, 2003; Martin et al 2003). Procurar perfeição para o alcançar do 

sucesso, têm conduzido, segundo uma óptica científica, à análise dos JD através 

de uma análise eclética, em que se vislumbram as diferentes perspectivas de 

análise assim com a especificidade das variáveis que comportam (Rios, 2002). 

 

O Scouting 

Existe uma outra dimensão de análise do jogo que pensamos merecedor de 

um destaque especial no âmbito do nosso estudo pelo facto de provavelmente ser 

um dos factores de destrinça entre as equipas no alto nível de jogo. O scouting 

consiste na observação da organização táctica e tendências de jogo do 

adversário, colectiva e individualmente (Hebert, 1991; Diaz, 1992; Moutinho, 

1993a); Moutinho et al, 2003), sendo mais decisivo quanto mais elevado é o nível 

de jogo (Beal, 2002). As equipas de topo além do scouting que fazem do 

adversário, também fazem da própria equipa para que não apresentem tendências 

na organização do seu jogo, tornando-se assim menos previsíveis para o 

adversário (Hebert, 1991; Velasco & Beal, 2004),  

 

 

2. A Táctica e a estratégia 
No Voleibol, os estudos têm-se centrado no estudo dos jogadores e do jogo 

(Pereira & Moutinho, 1996) e em dois momentos principais de realização da 

observação, na competição3 e no treino4 Contreras & Ortega (2000). Sendo 

objectivo do nosso estudo encontrar tendências ou padrões de organização 

colectiva, como referência para todo o resto, é perfeitamente lógico que o nosso 

estudo se concentre na análise dos aspectos táctico ou estratégicos de 

organização do jogo colectivo e para que tenha valor referencial é fundamental 

                                                 
3 Observação em competição – Observação da situação em termos globais em que participam todos os jogadores com 
oposição. Nestas situações procura-se obter, analisar e apurar dados relevantes para o treinador com o objectivo de 
melhorar o rendimento da equipa (Contreras & Ortega, 2000).  
4 Observação em treino – a observação utiliza-se mais na como ferramenta de verificação do processo de treino (Contreras 
& Ortega, 2000). 
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que seja efectuado nas competições e com as equipas que praticam a modalidade 

ao seu mais alto nível. 

Por outro lado, a acção desportiva não pode ser explicada apenas através da 

condição física ou da técnica, mas requer a compreensão de uma organização 

complexa do comportamento em condições situacionais diversificadas (Gimenez, 

1998; Pérez, 1998). De facto, ao mais alto nível mundial, todas as equipas 

apresentarem valores muito próximos de condição física e técnica, fazendo com 

que estes não se constituam como os principais factores de destrinça entre elas. 

Assim acabam por ser os aspectos tácticos individuais e principalmente colectivos 

(a adaptabilidade da equipa às contingências do jogo) os factores que acabam por 

fazer a diferença. Reforçando esta ideia, Martín et al. (2003) referem que é preciso 

entender o jogo como um todo, salientando que não interessa analisar as 

estatísticas de jogo enquanto acções isoladas; importante é perceber quais as 

condicionantes contextuais que influenciam determinado efeito de uma acção. 

Deste modo, mais do que analisar apenas os dados relativos, urge compreender 

as interacções que as acções de jogo estabelecem entre si. O estudo por nós 

realizado incidirá, então, sobre a dimensão estratégico-táctica e mais 

especificamente na organização ofensiva do KI de primeira bola, analisando os 

aspectos que o caracterizam, como a efectividade da recepção, as características 

da distribuição em função da organização do bloco adversário, a complexidade 

ofensiva do ataque e o ataque propriamente dito, com a avaliação da efectividade 

de cada uma das variáveis referida anteriormente. 

Importa então definir estes conceitos, que no mundo do desporto estão 

profundamente intrincados e referem-se à capacidade de análise informacional 

das tendências e características do adversário, bem como ao contexto concreto da 

prática. Esta análise tem uma dimensão prévia (plano de jogo) e uma dimensão 

decorrente do jogo propriamente dito (contextual); confere aos jogadores e à 

equipa a capacidade de adaptação ao jogo do adversário e mais ainda, a 

capacidade de influenciar o jogo do adversário num determinado sentido que seja 

favorável à própria equipa (Garganta, 1997). 
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Na literatura não há uma clara concordância entre os diferentes autores 

acerca das definições de estratégia e de táctica. Normalmente a estratégia é 

associada ao plano de jogo e a táctica à aplicação da referida estratégia nas 

situações concretas de jogo. Garganta & Oliveira (1996) e Garganta (2000), 

consideram estas descrições muito redutoras. Diaz (1992) e Beal (2002), numa 

definição mais abrangente, entendem a táctica como os grandes sistemas 

organizadores de uma equipa, e a estratégia como as adaptações de pormenor 

nesses mesmos sistemas, no confronto com os adversários; no entanto Garganta 

(2000) afirma que a táctica e estratégia são as duas faces da mesma moeda 

influenciando-se mutuamente e em muitos aspectos, confundindo-se 

temporalmente. 

 

Tomada de decisão 

Daqui emerge um outro conceito que está intimamente relacionado com a 

adaptabilidade, que é a tomada de decisão e que no nosso estudo está presente 

de uma forma incontornável em três momentos: tomada de decisão do distribuidor 

em função da organização defensiva do adversário e tendo conta a capacidade 

ofensiva da sua própria equipa: tomada de decisão do blocador central e do bloco 

colectivo em função da organização ofensiva e a tomada de decisão dos 

jogadores atacantes em função da organização do bloco e da defesa adversária. A 

tomada de decisão é uma característica discriminatória nos JD, devendo ser 

rápida e efectiva, adaptando a resposta de acordo com as exigências situacionais 

(Garganta, 1995; Graça, 1995; Faria & Tavares, 1996). 

O acto táctico está intimamente associado a processos cognitivos, 

comportando três fases: identificação do problema (percepção e análise da 

situação); elaboração da solução; e execução motora (Graça, 1995; Faria & 

Tavares, 1996; Castelo, 1999). Estas fases não são lineares temporalmente, 

interpenetrando-se profundamente (Tavares, 1996). A primeira fase condiciona 

todas as outras, porque é aqui que se procura eliminar os indicadores não 

pertinentes ou menos pertinentes e se orienta os jogadores para os aspectos 
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chave que determinam em grande medida o produto da acção (Mesquita, 1995). 

Os indicadores estão associados a determinadas regularidades do jogo, que pode 

variar nas situações específicas de competição, o que leva o jogador a decidir 

tendo por base a probabilidade de determinada ocorrência vir a suceder 

(Garganta, 1996). É evidente que a elaboração da solução fica facilitada se o 

jogador conhecer padrões de actuação em função dos momentos de jogo e dos 

adversários, pois pode processar informação por analogias tendo por referência as 

situações anteriores (Garganta, 2000). 

A capacidade táctica de um jogador é profundamente determinada pela sua 

experiência prévia (Tavares, 1996), pela acção do treinador, orientando a atenção 

dos atletas para os indicadores pertinentes (Garganta, 2000). No Voleibol actual 

de alto nível é primordial considerar dois factos que se juntam a estes e que têm 

contribuído decisivamente para a melhoria da tomada de decisão dos jogadores. 

Se por um lado, o aumento muito significativo do número de competições a nível 

internacional, devido a um fenómeno de globalização do Voleibol ao nível de 

selecções e clubes tem vindo a acontecer, por outro, contribuiu para um confronto 

frequente entre os mesmos jogadores; consequentemente é conseguido um 

conhecimento profundo entre eles e por outro lado, uma melhoria significativa da 

capacidade de análise da própria equipa e do adversário, com o recurso a equipas 

de observação cada vez maiores e com meios informáticos para o scouting, 

observação e análise do jogo. Segundo Tavares & Faria, (1996) e Garganta, 2000) 

todos estes aspectos em conjunto contribuem para conhecer os padrões de 

actuação em função dos momentos de jogo e dos adversários o que facilita muito 

a tomada de decisão, processando-se a informação por analogia (comparação 

com situações anteriores) (Tavares & Faria, 1996; Garganta, 2000). 

 

Modelo de jogo 

Para que possamos estudar o jogo temos de ter modelos de referência que 

permitam a coerência das observações e análise que se possam efectuar e que 

balizem as metas, é ele que norteará as actuações das equipas e dos jogadores e 

                                                                                                                              Revisão da Literatura 



 

 

- 17 - 

será sempre provisório do ponto de vista conceptual e temporal (Garganta, 1996; 

2000). São também os modelos de referência para a formação de jogadores, 

constituindo-se como a base para o planeamento da formação a longo prazo e 

para a definição das progressões pedagógicas responsáveis pela evolução dos 

jogadores e das equipas ao longo do processo de formação (Mesquita 1996, 1997; 

Garganta, 2000; Mesquita et al, 2002). Um outro sector onde estes modelos têm 

tido uma influência marcante é no treino, na medida em que até aos últimos anos 

o volume de treino tinha vindo a aumentar; neste momento estamos numa fase em 

que a qualidade mais que a quantidade, marca a diferença (Mesquita, 1999). 

Assim, o treino tem vido a tornar-se cada vez específico e focalizado procurando-

se treinar as variáveis que estão a interferir ou que fazem a diferença na 

competição. Estes factores têm levado à adopção de modelos de referência cada 

vez mais ecológicos, procurando perceber as acções de jogo no seu contexto, nas 

suas inter relações e na sua especificidade (Mesquita 2000; Hervás, 2003; Martin 

et al, 2003; Molina & Barriopedro, 2003).  

O modelo de jogo é pessoal, propriedade de cada treinador, sendo os 

modelos generalizados adaptados e interpretados de acordo com a bagagem e 

personalidade de cada um (Curado, 2002). 

 

3. A especificidade do Voleibol 
3.1. A organização ofensiva no complexo 1 

A posse ou não do serviço constitui um factor preponderante na configuração 

da estrutura funcional das equipas (Mesquita 2005). Neste contexto, surge 

unanimemente entre os autores, a existência de dois grandes momentos do jogo: 

o Complexo 1 (KI) e o Complexo 2 (KII). O KI caracteriza-se por ser a construção 

do ataque após recepção ao serviço da equipa adversária, procurando-se a obter 

a posse do serviço (Sellinger, 1986; Hebert, 1991; Santos, 2000; Campo, 2004) e 

entrar em KII, momento do jogo em que todas as equipas pretendem permanecer, 

porque se a acção desenvolvida pela equipa for positiva permite pontuar 

consecutivamente e ganhar vantagem no marcador. 
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O KI caracteriza-se pela organização do ataque a partir da recepção do 

serviço, englobando todas as acções que visam a recuperação da posse serviço, 

tais como: recepção, passe e ataque.  

Se analisarmos os sistemas estatísticos, utilizados no alto nível, para analisar 

o KI de primeira bola, é possível perceber que os parâmetros de observação são 

definidos por aspectos tácticos. Resumindo, as equipas pretendem saber se a 

recepção permite ou não a organização ofensiva, seguidamente pretendem saber 

se o distribuidor, independentemente da qualidade da recepção e em função da 

organização defensiva adversária, consegue criar situações de superioridade 

ofensiva aos atacantes; por sua vez, é importante saber se independentemente de 

ter sido criada superioridade ofensiva ou não e em função da oposição criada pela 

defesa adversária, os atacantes têm capacidade para pontuar logo na primeira 

acção de ataque. As equipas técnicas impõe a si mesmo e aos seus jogadores 

critérios com um nível de exigência muito elevados (critérios de excelência). Nos 

parâmetros de avaliação das diferentes acções de jogo, o erro é inaceitável; tanto 

mais, o erro em consequência das contingências do jogo, devido a aspectos 

tácticos ou imposto pelo adversário, é pouco tolerado sendo avaliado 

negativamente. Os parâmetros que permitem a equipa jogar e ganhar o jogo são 

valorados medianamente, fazer o que têm de se fazer para ganhar, não pode ser 

considerado excelente ou excepcional; só as acções de jogo que se traduzem 

como uma mais valia excepcional para a equipa ou as situações de ponto é que 

são consideradas situações de excelência e por isso mais valoradas. 

As variáveis de análise do nosso estudo foram divididas nas quatro 

dimensões de organização do KI: recepção; distribuição em função da 

organização do bloco adversário; complexidade da organização ofensiva; e 

ataque. O primeiro objectivo das equipas deve ser o de desenvolver um sistema 

ofensivo completo a partir de uma recepção sem erros, precisa e se possível, 

recuperar a posse de serviço na primeira acção de ataque (Fronher, 1997). 

O KI é de uma importância extrema no Voleibol de alto nível, particularmente 

com o sistema de pontuação actual e com a introdução do libero, que permite 

                                                                                                                              Revisão da Literatura 



 

 

- 19 - 

maior eficácia na recepção, e desde logo, melhores condições de finalização 

(Castro, 2006). Actualmente o objectivo da equipa em KI é, logo após a recepção 

ao serviço adversário alcançar um ataque efectivo (Byron, 1996, cit. Papadimitriou 

et. aI., 2004). 

O KI é o complexo que potência melhores condições ao distribuidor, 

esperando-se menor efectividade do bloco adversário (Moutinho et al, 2003; Dias, 

2004) devido a uma maior solicitação dos tempos 0 e 1 (Paulo, 2004); esta 

efectividade no KI é mais evidente no Voleibol de alto nível masculino que no 

feminino (Vallin, 2003).  

Sem excluir a importância da análise do jogo ao nível do KII, a verdade é que 

se pretendemos estudar a complexidade ofensiva no máximo da sua expressão 

teremos de o fazer no KI, porque é onde a organização ofensiva atinge níveis de 

complexidade mais elevados e onde acontecem um leque de situações ofensivas 

mais amplo, por diversas razões: a ocorrência do ataque é muito mais elevada no 

KI (Santandreu e tal, 2004); existem melhores condições para a realização da 

distribuição em situação de KI (Moutinho, 2000); e o KI permite melhores 

condições de finalização (Castro, 2006).  

Com o sistema de pontuação actual, o serviço ganha uma nova importância 

e com ele a resposta do ataque da equipa que realiza o KI. Aliás, Trudel (2001) 

refere que uma equipa poderá obter a vitória ao manter a consistência no KI; 

ganhando consecutivamente o KI a equipa pontua e passa para KII onde pode 

marcar uma série de pontos consecutivos, limitando os alcançados pelo 

adversário. A importância do KI é, assim, decisiva no Voleibol actual, 

particularmente na organização ofensiva da equipa. 

Poderemos retirar outro fundamento importante para o estudo do KI, se 

efectuarmos uma análise cuidada do estudo realizado por Santandreu et al, (2004) 

com equipas masculinas da superliga espanhola. Este estudo incidiu sobre o bloco 

na sua relação com o ataque de KI e com o intuito de encontrar os aspectos mais 

relevante, que no KII, mais precisamente no bloco de KII, permitiriam um maior 

equilíbrio entre o ataque e a defesa. Os resultados foram decisivos. Confirma-se o 
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grande desequilíbrio entre a defesa e o ataque, favorável ao ataque, e o mais 

importante, mesmo elevando muito a qualidade e as possibilidades do bloco, a 

obtenção do desejado equilíbrio seria muito difícil. Deste resultado, podemos 

extrapolar, que possivelmente não será no KII que se encontrarão os factores que 

permitiriam o tão ambicionado equilíbrio, pensamos que seria mais fácil atingir 

esse objectivo intervindo no ataque de KI. Consequentemente, um conhecimento 

mais aprofundado da organização ofensiva de KI, poderá permitir uma intervenção 

muito mais precisa e menos invasiva, logicamente menos desvirtuadora e com um 

impacto mínimo nos princípios do jogo de Voleibol. 

 

3.2. Recepção ao serviço 
A recepção ao serviço constitui-se como a acção de jogo que visa neutralizar 

o serviço adversário e enviar a bola para o distribuidor nas melhores condições, de 

forma a possibilitar o ataque eficaz (Murphy, 1999; Espá et al 2000; Cavalheiro & 

Tavares, 2003). 

 

A relação da recepção com o serviço no Voleibol de alto nível. 

Segundo Monteiro (1995), até ao início dos anos 80 encarava-se o serviço 

numa perspectiva de segurança e regularidade. A partir dessa década surge uma 

nova concepção do serviço, onde o risco de errar passou a ser assumido de forma 

diferente. Já em 1986, Sellinger considerou o serviço como o primeiro ataque de 

uma equipa. Actualmente, o serviço é considerado como uma acção decisiva no 

jogo de alto nível (Monteiro, 1999; Mesquita et al, 2002; Urena et al, 2003). 

Velasco & Beal (2003) salientam que com o novo sistema de pontuação, rally point 

score, o serviço tem vindo a assumir maior importância no jogo. Comparando os 

diferentes tipos de serviço, diversos estudiosos (Monteiro, 1999; Martin et al, 2003; 

Urena et al, 2003) apresentam o serviço em suspensão forte no Voleibol 

masculino de alto rendimento, como aquele que coloca maiores problemas à 

recepção adversária; trazendo, consequentemente, implicações ao nível da 

qualidade do Complexo I, levando à simplificação da construção do ataque.  
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No jogo de alto nível a recepção responde a esta elevada ofensividade do 

serviço utilizando jogadores especialistas, (2 recebedores prioritários e o jogador 

libero), para desempenharem as funções de recepção ao serviço (Moutinho, 2000; 

João, 2004); pelo que, o resultado da recepção não é tão influenciado pela 

qualidade técnico-táctica dos jogadores, mas mais pela efectividade do serviço 

adversário. 

A actual possibilidade da utilização de um jogador com tarefas exclusivas de 

defesa e recepção, jogador libero, veio contribuir para uma melhoria do 

rendimento da recepção ao serviço, João (2004); Moutinho (2000) e Urena et al 

(2003) constatam no seu estudos que actualmente, com a grande agressividade e 

variabilidade do serviço, as equipas com objectivos de rendimento têm induzido 

uma maior adaptabilidade nos dispositivos de recepção ao serviço; sendo usual a 

utilização de modelos de organização, privilegiando três recebedores prioritários, 

com variantes de dois ou quatro recebedores, estando previamente definidas as 

suas áreas de responsabilidade. Assim, pensamos que a análise da recepção tem 

de incidir mais no resultado, do que no processo, ou seja, se a recepção permite 

ou não a organização ofensiva como pressuposto para organização do jogo 

ofensivo. 

Já em 1997, Nolen considerando a conjugação destes dois factores, o nível 

dos recebedores e a efectividade e poder do serviço adversário, listou por ordem 

ascendente de dificuldade os objectivos da recepção: 

1 - Evitar sofrer um ponto directo, pelo menos tocar a bola; 

2 - Tornar a bola jogável. Levantar a bola, seja para onde for; 

3 - Colocar a bola na recepção entre o recebedor e o atacante; 

4 - Coloque a recepção na zona de distribuição. 

A recepção ao serviço, assume uma importância critica no Voleibol 

(Cavalheiro, 1998; Shondell, 2002), para estabilizar o sucesso de uma equipa 

(Cavalheiro, 1998) devendo ser dominada com mestria, antes de qualquer equipa 

ambicionar ascender ao mais alto nível de jogo. Em todos os níveis de 

competição, servir e passar está altamente correlacionado com o sucesso ou 
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fracasso das equipas. Segundo Santos (2004) a recepção pode ter um carácter 

defensivo e ofensivo, na medida em que se verifica a existência de uma forte 

ligação da recepção com o serviço, que tem como objectivo neutralizar o serviço 

e, por outro lado, uma ligação com as acções ofensivas de distribuição e ataque 

subsequentes, influenciando na organização do ataque. 

O rendimento e efectividade dos jogadores recebedores é essencial, devido 

ao facto de a recepção ser a primeira acção de jogo que viabiliza a construção do 

ataque; é da qualidade com que é realizada que dependerá o êxito da acção 

seguinte e, consequentemente, o resultado (Murphy, 1999; Espá et al 2000). 

Já em 1997, Nolen afirmava que a consistência na recepção está 

habitualmente dependente do nível técnico dos recebedores e da efectividade e 

potência do serviço adversário, ao que Wegrich (1997), complementava que 

conforme o nível de jogo vai subindo, aumenta a dificuldade da recepção e a zona 

alvo diminui em precisão. 

Enquanto que a consistência na recepção deverá ser um objectivo para 

todas as equipas na luta pelo sucesso, uma quebra na recepção pode colocar 

uma equipa fora do jogo muito rapidamente; por outro lado, uma equipa que 

consegue receber consistentemente para o seu distribuidor na zona alvo tem 

excelentes possibilidades de alcançar os seus objectivos (Shondell, 2002). O 

objectivo da recepção é colocar a bola na zona de distribuição permitindo a 

organização ofensiva com todas as possibilidades de ataque. Cavalheiro (1998) e 

Shondell (2002), numa perspectiva mais técnica, referem que o objectivo da 

recepção é dirigir a bola com precisão para a zona de rede, para que o distribuidor 

tenha tempo para se colocar debaixo da bola tendo a possibilidade de distribuir 

para qualquer dos atacantes. Shondell, (2002) refere que uma recepção de má 

qualidade resulta em limitadas opções de distribuição, colocando 

consequentemente, uma equipa a jogar sem sistema ofensivo; como 

consequência, todo o jogo ofensivo de KI passa a estar dependente de um ou de 

dois jogadores que têm de enfrentar a organização defensiva adversária no 

máximo das suas possibilidades. Um primeiro toque de menor qualidade pode 
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diminuir a velocidade do jogo e tornar a construção do ataque mais previsível, 

facilitando a tarefa táctica dos blocadores (Neves, 2004). 

É opinião geral, que a recepção ao serviço condiciona toda a organização 

ofensiva, tornando a eficácia do próprio ataque dependente dela, na medida em 

que a percentagem de concretização do complexo I está associada à recepção 

perfeita (Frehlick, 1993; Beal & Crabb, 1996; Martins, 1996; McReavy, 1996; 

Paolini, 2000; Sousa 2000; Mesquita et al, 2002; Cavalheiro & Tavares, 2003; 

Cunha & Marques, 2003; Hervás, 2003; Moutinho et al, 2003; Santos & Mesquita, 

2003; João, 2004; Paulo, 2004; Santos, 2004). Uma recepção consistente permite 

a equipa desenvolver tempos de ataque precisos e variados (Shondell, 2002). 

Paolini (2000), Mesquita et al (2002), e Hervás (2003) conjuntamente com os 

estudos de Martins (1996) e Sousa (2000), com equipas masculinas de topo, 

afirmam haver uma haver uma forte correlação entre a efectividade da recepção e 

a efectividade do ataque. Sellinger, já em 1986, afirmou que a recepção ao serviço 

devia ser encarada como uma das fases mais importantes e decisivas do Voleibol, 

já que constitui o ponto de partida para o ataque. 

Diversos estudos demonstram a correlação da recepção com diferentes 

elementos da organização ofensiva, senão vejamos: 

Segundo um estudo no Voleibol masculino, Moutinho et al (2003) 

demonstraram a existência de uma forte dependência entre a qualidade do 

primeiro toque e o número de blocadores em oposição, o que reflecte que um 

primeiro toque de qualidade inferior provoca uma diminuição da velocidade de 

jogo, tornando a construção de ataque mais previsível. Muitos outros autores 

corroboram esta perspectiva, uma vez que os diversos estudos desenvolvidos 

evidenciam a existência de uma forte correlação entre a efectividade da recepção 

e a efectividade do ataque (Martins, 1996; Sousa, 2000; Cavalheiro & Tavares, 

2003; Cunha & Marques, 2003; Santos & Mesquita, 2003). Nesta linha de 

pensamento, Wegrich (1997) afirma que ataques rápidos e combinados apenas 

são possíveis se existir elevada qualidade da recepção. Dias et al (1996) 

sustentam que a qualidade do primeiro toque é um indicador particularmente 
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pertinente para a análise efectuada pelo blocador central, visto a atenção deste 

incidir sobretudo no distribuidor. Moutinho et al (2003) realçam que um primeiro 

toque pouco efectivo aumenta a percentagem de blocos triplos, enquanto diminui 

a percentagem de ocorrência de nenhum blocador, bloco individual ou duplo. Este 

facto deve-se, segundo Paulo (2004), ao facto de nos casos da recepção ser 

enviada para fora da zona de distribuição (zona 2/3), a solicitação do ataque por 

zona 4 ser significativamente superior à solicitação por zona 3. 

No entanto Herbert (1991) e Rivet (1991) alertam para a existência de 

atacantes que conseguem finalizar independentemente das condições iniciais; 

com este jogadores, um primeiro toque de pouca qualidade não implica a perda 

directa do ponto, compensando o segundo e terceiro toque, um mau primeiro 

toque (Frehlick, 1993). 

 

3.3. A distribuição 
3.3.1. O distribuidor e a distribuição 

No jogo de Voleibol, tal como noutros JD existe um jogador especializado na 

coordenação do jogo ofensivo (Resende, 1995; Pereira, 1998; Moutinho, 2000; 

Rodrigues, 2004); o responsável por esta função designa-se de distribuidor e a 

sua função especializada de jogo, tem o nome de distribuição (Moutinho, 1993b). 

O distribuidor é o “cérebro da equipa” e assume-se como um factor 

importante na consecução do ataque (Oliveira, 2003). A distribuição de ataque 

surge como parte integrante da fase ofensiva do jogo de Voleibol e ocorre após a 

recepção do serviço ou na transição do sistema defensivo, após o amortecimento 

de bloco ou após a defesa (Selinger, 1986; Neville, 1990; Oliveira, 2003). É uma 

acção de carácter técnico-tática, quase exclusivamente da responsabilidade do 

distribuidor e corresponde normalmente ao segundo toque da equipa (Selinger, 

1986; Lucas, 2000; Moutinho, 2000; Rodrigues 2004), tendo por objectivo criar 

situações favoráveis à finalização, por parte dos jogadores atacantes da sua 

equipa (Moutinho, 2000; Rodrigues 2004). 
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O distribuidor é um jogador preponderante pelo facto de desempenhar um 

papel específico e especializado, sendo responsável pela organização do jogo 

ofensivo, optimizando as condições de realização do ataque (Moutinho, 2000); a 

efectividade do ataque depende fortemente das condições em que é efectuado o 

passe de ataque (Mesquita et al, 2002). Uma equipa de nível avançado, procura 

jogar de uma forma rápida e precisa no ataque, (Shondell, 2002), sendo o ataque, 

determinado pela forma como o distribuidor se move (penetração ou permuta) 

que, por sua vez, é determinado pela capacidade de recepção e pela habilidade 

do distribuidor. Assim, pelo facto de executar acções intermédias, o distribuidor é 

um jogador altamente especializado (Monteiro, 2000), praticamente não atacando, 

não participando na recepção e defendendo o menos possível, de forma a ficar 

liberto para efectuar a distribuição (Moutinho, 1993b, 2000; Monteiro, 2000). 

O distribuidor de excelência, no Voleibol moderno, está relacionado com as 

características de confiança, gestor da equipa, liderança, devendo ainda ser um 

grande estratega e contra comunicador, ter boa visão de jogo e elevada 

capacidade táctica (Mesquita et al, 2002). Para além disso, considera como 

indicadores de jogo mais importantes para a sua tomada de decisão táctica, o 

melhor atacante, o momento do jogo, jogar em relação ao bloco adversário e 

mudar para prevenir a adaptação do adversário; mais, os distribuidores de 

excelência dão importância à qualidade do primeiro toque, às características 

técnico-tácticas dos atacantes e previnem a adaptação do adversário (Queiroga, 

2005). 

Apesar destes aspectos serem comuns aos distribuidores de alto nível, 

existem diferenças nas suas características, que os subdividem em dois grupos ou 

níveis. Um conjunto de distribuidores que tem a atenção centrada na sua equipa e 

o segundo grupo, o mais evoluído de todos, que organiza e estrutura o jogo 

ofensivo em função das características do adversário. Rodrigues (2004) mostra 

que os distribuidores portugueses, na sua generalidade, se centram na sua equipa 

para a tomada de decisão. Mesquita & Graça (2003) em relação a um distribuidor 

português de excelência, verificaram que o adversário é a referência para a 
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tomada de decisão o que foi comprovado no estudo de Queiroga (2005) com os 

distribuidores das selecções masculinas de Voleibol brasileiras. No entanto, 

mesmo utilizando a referência do adversário podem efectuar a análise do 

adversário antes (pontos de partida do bloco adversário, a marcação efectuada 

pelo blocador central, etc.) e após a sua acção de distribuição (a decisão tomada 

pelo blocador central, se o blocadores de ponta ajudam o central, etc). Ainda ao 

nível da máxima excelência, os distribuidores têm os mesmos factores em linha de 

conta para a organização do jogo ofensivo da sua equipa, mas tomam a decisão 

com a “bola na mão” ou seja, têm a capacidade para analisar o adversário e 

decidir no exacto momento em que tem de distribuir. Tal, confere uma vantagem 

decisional enorme sobre o bloco adversário o que torna demasiado arriscado, 

qualquer tentativa de antecipação do jogo ofensivo da sua equipa, por parte da 

organização defensiva adversária. 

 

3.3.2. Zona de distribuição 
Podemos definir a zona de distribuição como o local do campo para onde é 

enviada a recepção ao serviço (Santos, 2004) e, consequentemente, onde é 

efectuado o passe de ataque (Selinger, 1986; Beal, 1992; Neville, 1990; Herbert 

1991, 2002; Santos, 2004). Santos (2004) analisou a associação da recepção ao 

serviço e da distribuição com a eficácia do ataque em Voleibol, e conclui que a 

zona de recepção influencia a qualidade da distribuição. 

Nos últimos anos tem havido alterações significativas na localização e 

dimensões das zonas de distribuição e também uma grande evolução na forma 

como se têm vindo a relacionar com a recepção e com a organização ofensiva. No 

diferentes estudos que nos são dados a observar, a zona de distribuição aparece 

muito mais estudada na sua relação com o ataque do que com a recepção. 

Inicialmente, Selinger (1986) apresentou o espaço da rede dividido em nove 

zonas integrando a zona de passe no modelo topográfico do ataque, 

correspondendo, a zona zero à zona de distribuição. Neville (1990) e Beal (1991) 

às zonas de ataque referidas por Selinger, acrescentam 4 corredores de ataque 
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de 2ª linha, correspondendo a zona 6 à zona de distribuição. Claramente aqui o 

autor mostra a necessidade de iniciar o estudo das zonas de ataque de 2ª linha, 

que se deve ao facto de nessa altura começar a haver um incremento grande da 

utilização do ataque de 2ª linha nas combinações ofensivas; no entanto, não há 

alterações significativas nos conceitos relacionados com a zona de distribuição. 

Já Hebert (1991), considerava nove zonas de ataque de primeira linha e três 

corredores de ataque de segunda linha. A diferença entre este autor e os outros é 

o facto de definir a zona 1, 2, 3, 6, 7, 8, como móveis, dependendo da posição do 

distribuidor. Numa observação mais cuidada dos pressupostos, ou filosofia do 

modelo proposto por Herbert em 1991, evidencia-se uma necessidade grande de 

perceber ou demonstrar que as equipas têm evoluído na sua capacidade ofensiva 

e que apresentavam valores de efectividade elevados, mesmo quando a recepção 

não cai na zona ideal de distribuição, definida pelos autores anteriores. O modelo 

proposto por Herbert (1991), ao eleger zonas móveis em função da zona de 

distribuição, antevê a necessidade de se considerar na análise do jogo, zonas de 

distribuição mais abrangentes e diversificadas em relação à zona ideal 

Actualmente, o jogador distribuidor apresenta capacidade de intervenção 

sem perder efectividade (Mesquita & Graça, 2002; Esteves, 2006) dada a grande 

pressão imposta pelo jogo para se jogar sempre combinado e rápido; tem-se 

observado um aumento significativo das dimensões das zonas de distribuição e a 

necessidade de acrescentar mais zonas de distribuição, até porque os modelos 

tradicionais, com uma só zona de distribuição, já não respondem à realidade do 

Voleibol de alto nível. Esteves & Mesquita (2007) no seu estudo, corroboram esta 

ideia quando concluem que no alto nível de jogo, a zona de distribuição mais 

solicitada é fora da tradicional zona 2/3 (66,9%), tendo os resultados apontado 

para uma intervenção em três áreas de distribuição nas quais a área A (fica a 4m 

da linha lateral esquerda, a 2m da linha lateral direita e têm 1m a partir da linha 

central) e a área B (fica a 5m da linha lateral esquerda, a 2m da linha lateral direita 

e têm 2m a partir da linha de 3m) são da exclusiva responsabilidade do 

distribuidor, indicando assim que o distribuidor utiliza uma zona mais ampla, do 

                                                                                                                              Revisão da Literatura 



 

 

- 28 - 

que a tradicional zona ideal de passe (2/3); mesmo a área C (correspondendo à 

área restante) também é quase toda da responsabilidade do distribuidor, 

apresentado apenas o jogador libero e os outros jogadores algumas intervenções. 

Isto demonstra a importância crescente do jogador distribuidor no Voleibol 

masculino, através de uma intervenção mais alargada. É de salientar, ainda, 

segundo o mesmo estudo, que os resultados parecem mostrar que em áreas 

maiores de distribuição, o distribuidor de alto nível masculino consegue com 

grande eficácia dominar todas as capacidades técnicas e tácticas da acção de 

distribuição. 

 

3.3.3. A avaliação da distribuição 
No Voleibol de alto nível os critérios de avaliação são muito exigentes, os 

jogadores procuram em todas as suas acções obter os melhores resultados 

independentemente da qualidade da acção anterior; os melhores jogadores são 

aqueles que transformam as más condições iniciais em boas condições de 

execução para o companheiro de equipa que irá executar a seguir. Moutinho et al 

(2003) corroboram esta ideia quando afirmam que o bom distribuidor é aquele que 

transforma más condições iniciais em boas condições de finalização, contribuído 

para o sucesso do ataque. A qualidade e eficácia de passe de um distribuidor 

pode converter uma situação precária numa situação estável; todavia um 

distribuidor fraco não consegue fazê-lo (Condon & Lynn, 1997). 

Atacantes bons com distribuidores medíocres não fazem uma boa equipa, 

mas um bom distribuidor com atacantes medíocres pode conseguir construir uma 

equipa relativamente boa (Selinger, 1986). Podemos concluir que existe uma forte 

interdependência entre a distribuição e o ataque. Guerra (2000) a propósito deste 

assunto afirma que a qualidade com que cada uma das técnicas é executada 

interfere com a qualidade da que a sucede; assim a qualidade da recepção do 

serviço, condiciona a qualidade da distribuição, que por sua vez condiciona a 

qualidade do ataque (Moutinho, 2000). 
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Estando totalmente de acordo com o parágrafo anterior, é no entanto, de 

todo pertinente efectuar uma ressalva ou reflexão acerca deste ponto, 

contextualizado no nível de jogo em que se efectua o nosso estudo. Assim, neste 

nível de competição os treinadores, os jogadores e os sistemas de jogo procuram 

exactamente estar pouco sujeitos a essa interdependência; porquanto apesar 

desta existir pretende-se que esta influência seja diminuta. O nível dos jogadores 

é de tal maneira elevado que consegue compensar uma mau momento da equipa 

ou uma má execução técnica. Herbert (1991) e Rivet (1991) corroboram esta ideia 

quando alertam para a existência de atacantes que conseguem finalizar, 

independentemente das condições iniciais; mais, Frehlick (1993) afirma que com 

jogadores de excelência, um primeiro toque de pouca qualidade não implica a 

perda directa do ponto, conseguindo compensar no segundo e ou no terceiro 

toques, um mau primeiro toque. Cunha & Marques (2003) corroboram estas ideias 

quando referem que o Brasil, campeão Olímpico em Barcelona 1992, foi a equipa 

pior classificada no ranking estatísticos da recepção, sendo justificado o seu 

sucesso pelo excelente desempenho do seu distribuidor Maurício Lima. Isto é 

confirmado pela análise dos parâmetros ou variáveis de análise estatística 

utilizados neste nível de competição, por exemplo no caso da recepção; pretende-

se saber se no confronto com o serviço adversário, a recepção está a chegar ao 

distribuidor, em condição de organizar o jogo ofensivo, com todas as 

possibilidades de ataque (Data Volley, 2007). Se tal não acontece, torna-se 

fundamental saber se a falta de qualidade na recepção se deve a uma má 

prestação de um determinado jogador recebedor, se é devido a deficiências no 

sistema de recepção, ou se é devido à elevada prestação do serviço adversário. 

Seja qual for a razão, o distribuidor tem de garantir qualidade na organização 

ofensiva e, independentemente das condições de ataque que a distribuição foi 

capaz de criar, os atacantes têm de pontuar. Outro exemplo disso é o facto de nos 

últimos anos se assistir ao aumento do número e da dimensão das áreas ou locais 

nas quais os distribuidores conseguem jogar com várias opções de ataque 

(Esteves, 2006). 
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O estudo da unidade funcional distribuição não se deve fixar apenas no 

produto e ignorar as variáveis de processo (Moutinho, 2000); o mesmo autor 

propôs como forma de equacionar as variáveis de contexto, a qualidade da acção 

precedente (recepção ou defesa), a análise da situação de jogo (organização 

ofensiva da própria equipa e organização do bloco e defesa adversária), a solução 

motora (tempo e local para onde efectua a distribuição), a situação de finalização 

(número de atacantes contra número de blocadores) e o efeito da solução (ponto 

ganho, continuidade ou erro). Assim, Moutinho (2000) considera as condições de 

distribuição como variáveis independentes e condicionadoras da acção de 

distribuição; a criação de oportunidades, como uma variável semidependente das 

condições de distribuição e condicionadora do ataque; e o efeito da solução, como 

uma variável semidependente e condicionada pela acção de distribuição. 

São vários os estudos que confirmam a relação entre a recepção e o 

desempenho da distribuição, e consequentemente, a criação de condições 

facilitadoras para o ataque, reflectindo-se na relação numérica entre o número de 

atacantes e número de blocadores adversários (Selinger, 1986; Nevile, 1990; 

Resende, 1995; Hippolyte & Blacklaws, 1997; Mesquita & Graça, 2002). No 

entanto, Moutinho (2000) afirma que a análise da distribuição não deve ser feita 

exclusivamente através do número de blocadores posicionados em frente ao 

atacante, devendo ser relacionada com o efeito que a solução escolhida provocou, 

ou seja, pela efectividade do ataque, baseando esta ideia no facto de em certos 

momentos, o distribuidor abdicar de criar superioridade ao ataque e optar pela 

distribuição para os atacantes que mais pontuam ou que se encontram em melhor 

forma no jogo (Neville, 1990; Moutinho, 1993c, 2000; Mesquita & Graça, 2002). 

Contrariando López (2002), num estudo realizado com a selecção da Sérvia e 

Monte Negro, uma selecção de topo a nível mundial, no qual o autor elege o 

distribuidor desta selecção, Nikola Grbic, como um dos melhores do mundo e 

afirma que este distribui o jogo de ataque por todas as zonas de ataque e utiliza 

em cada uma delas diferentes tempos de ataque; surpreendentemente o jogo é 
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muito repartido entre todos os atacantes integrantes do seis base, não sendo 

monopolizado por um ou dois jogadores, com alguns poderiam esperar.  

Concluindo, a capacidade ofensiva de uma equipa masculina de alto nível 

está fortemente condicionada pela capacidade do seu distribuidor em potenciar 

todos os recursos da sua equipa, em função da organização defensiva do 

adversário. No mais alto nível a capacidade física e técnica são muito elevadas, 

sendo cada vez menos um factor de diferenciação qualitativa dos distribuidores; 

as diferenças incidem, cada vez mais, ao nível táctico, no desempenho em 

competição (Mesquita & Graça, 2003). Os distribuidores de alto nível 

caracterizam-se por uma elevada capacidade de criar situações de superioridade 

ofensiva para a sua equipa, por uma grande imprevisibilidade e por não 

apresentarem tendências ou padrões denunciadores das pretensões tácticas 

ofensivas da sua equipa (Queiroga, 2005). O tipo e complexidade ofensiva 

dependem da habilidade do distribuidor, dos conhecimentos do treinador e 

jogadores e do tipo de organização defensiva que enfrentam (Clemens, 2002). 

Nomeadamente, quando o distribuidor tem a possibilidade de jogar rápido, obriga 

o blocador central a esperar no centro da rede, pelo central adversário, antes de 

se deslocar para blocar na ponta (Clemens, 2002). 

Torna-se cada vez mais importante estudar se, independentemente das 

condições da recepção, o distribuidor tem capacidade para criar situações de 

superioridade numérica ao ataque, sendo determinante que a eficácia da 

distribuição seja avaliada pelo efeito que tem sobre o bloco adversário. 

Os parâmetros de avaliação da qualidade táctica da distribuição, deverá 

permitir-nos, simultaneamente, identificar o número de blocadores enfrentados 

pelos atacantes, bem com a compacidade do bloco colectivo, definida por Castro 

(2006), como espaço que existe, ou não, entre os dois ou três blocadores, 

considerando bloco fechado quando não há espaços entre as mãos e/ou braços 

dos blocadores e bloco aberto na situação inversa, ou seja, quando há espaço 

entre as mãos ou braços dos blocadores. 
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3.4. Complexidade ofensiva 
Em 1972, nos Jogos Olímpicos de Munique o jogo pautou-se por possuir 

múltiplas combinações de ataque pela equipa do Japão. Na década de 70, 

acentuou-se esta tendência (Fröhner & Zimmermann, 1992). A partir dos Jogos 

Olímpicos de Los Angeles assistiu-se ao abandono das combinações de jogo 

muito sofisticadas (Berjaut & Petit, 1988). No Campeonato do Mundo 1990, ao 

nível do ataque na rede, nenhuma nova combinação de ataque foi explorada, 

sendo as mesmas para novas técnicas de ataque (Ejem, 1991). No Campeonato 

do Mundo de 1994, realizado na Grécia, registou-se uma diminuição efectiva da 

complexidade de jogo ofensivo, observando-se uma utilização mais pronunciada 

de passes altos (Zimmermann, 1995). Os Jogos Olímpicos de Atlanta 1996, 

caracterizaram-se pela simplicidade das acções ofensivas com o máximo de duas 

variantes de ataque a marcarem o jogo dos medalhados. Fröhner & Zimmermann 

(1996), num estudo relativo às características do jogo ofensivo das melhores 

equipas do mundo, em diferentes competições, concluíram que as equipas, na 

situação de KI utilizavam predominantemente combinações de ataque, e na 

situação de KII, passes altos para zona 2 e zona 4. Vasconcelos (1998), indica as 

principais evoluções do jogo de voleibol, registadas por diferentes autores: 

aumento da especialização funcional; aumento das combinações ofensivas; 

utilização de atacantes de zona defensiva; utilização do serviço em suspensão e 

aumento da eficácia do bloco em acordo com o autor anterior. López (2002), num 

estudo realizado com a selecção da Jugoslávia, entre 1998 e 2001, observou um 

aumento significativo da complexidade ofensiva; esta selecção utilizou todos os 

atacantes disponíveis nas suas combinações de ataque, com tempos rápidos e 

utilizou os deslocamentos dos atacantes centrais, para criar situações de 1x1 para 

os atacantes de ponta. 

Combinação táctica para Teodorescu (1984), representa a coordenação das 

acções individuais de dois ou mais jogadores, numa determinada fase do jogo. 

Para Cloître (1986) a combinação táctica é só quando envolve dois jogadores, se 

envolver mais de dois já considera esquema táctico. Não colocando grande 
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enfoque no número de jogadores Pelletier (1986), define combinação de ataque 

como a colaboração premeditada de um grupo de competidores, ligados no tempo 

e no espaço para a consecução dos objectivos do jogo.  

López (2002) no seu estudo efectuado com a selecção da Jugoslávia que 

tinha acabando de vencer os Jogos Olímpicos 2000 em Sidney e o Campeonato 

da Europa na Polónia 2000, observou que esta selecção utilizava uma 

organização ofensiva complexa, em que todos os atacantes têm zonas de ataque 

bem distintas, sem cruzamento ou sobreposição das corridas de ataque, com 

tempos de ataque bem definidos para cada um deles e utilizando quatro atacantes 

nas combinações. Com estas jogadas procuram criar situações de um contra um, 

superioridade no espaço de rede para os seus atacantes recebedores, o maior 

número de vezes possível. Neste estudo encontram-se todos os aspectos que são 

referenciados pelos vários autores quando pretendem caracterizar a organização 

ofensiva no voleibol actual. 

As equipas de topo de nível internacional apresentam muitas opções 

ofensivas de distribuição e locais de ataque ao longo da rede (Clemens, 2002). Já 

Sawula em 1993 afirmava que o Voleibol moderno tende a produzir um jogo cada 

vez mais rápido, não só no centro da rede, mas também nas pontas, diminuído 

muito a utilização do tempo 3 de ataque, sendo totalmente corroborada 

actualmente por Bizzocchi (2000), Bellendier (2003), Martinez & Abreu (2003), 

Resende & Moutinho (2003) e Dias (2004) esta tendência. 

Actualmente a maioria das equipas jogam com velocidade sobre os 

extremos, não utilizam jogadas de combinação de dois jogadores, com excepção 

das realizadas entre a zona 3 e o atacante de 2ª linha por zona 6 (Bellendier, 

2003).  

No Voleibol de alto nível, tirando as situações de recurso, em que pouco 

mais se pode fazer do que efectuar um passe alto para um ou dois atacantes ou 

situações muito específicas de exploração de situações de organização defensiva 

adversária, nas restantes acções de jogo as combinações ofensivas são 

realizadas envolvendo toda a equipa (Clemens, 2002). López (2002), afirma que 
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na selecção da Jugoslávia toda a equipa participa na organização ofensiva 

procurado criar situações de pelo menos um atacante contra um blocador, mesmo 

que a acção de alguns jogadores seja apenas a de perturbar ou atrasar as 

tomadas de decisões dos blocadores adversários; o mesmo autor afirma que os 

centrais da equipa Jugoslava são especialista em fixar o jogador central 

adversário. De facto, muitas vezes aquilo que parece uma combinação de dois 

jogadores, no alto nível, é quase sempre uma jogada de envolvimento de toda a 

equipa.  

As equipas jogam com as variabilidades das acções de ataque tendo em 

conta as combinações de ataque, as zonas de ataque, as trajectórias da bola, o 

deslocamento dos jogadores e os tempos de salto (Hippolyte, 1997). 

O espaço informacional colectivo pode ser configurado pela variabilidade das 

acções tácticas de ataque, pela frequência e momentos da sua utilização, pela 

preferência ao nível das zonas, jogadores e tipos de ataque e pelo número de 

jogadores “ameaça” envolvidos na acção de ataque (Sousa, 2000).  

É evidente que no caso específico da organização ofensiva, a evolução vai 

no sentindo do aumento da complexidade ofensiva, assente numa conjugação 

eficaz de três aspectos fundamentais: a utilização de quatro atacantes nas 

combinações de ataque; todos os atacantes com a capacidade de utilização 

tempos de ataque rápidos (Vasconcelos, 1998; Bellinder, 2003); e para além disto, 

emerge a necessidade de valorizar a dimensão espacial, pautando-se o jogo de 

alto nível pela criação de desequilíbrios no espaço de rede - superioridade no 

espaço de rede. No Voleibol as situações de igualdade numérica (um atacante 

contra um blocador) constituem vantagem para o atacante (Santandreu et al, 

2004). Isto pode ser explicado pelas características intrínsecas da modalidade, 

constituindo-se provavelmente como um factor diferenciador entre o Voleibol e os 

outros JD, no que à organização ofensiva diz respeito. Actualmente, no Voleibol 

há uma clara e evidente superioridade numérica do ataque sobre o bloco, que se 

expressa em situações de quatro a cinco atacantes potenciais (quatro 

rematadores mais distribuidor) contra três blocadores (Santandreu et al, 2004); 
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estes autores concluíram, ainda, que mesmo nas situações de igualdade numérica 

a vantagem é para o atacante, sendo esta superioridade ainda mais acentuada no 

Voleibol masculino (Beal, 2002; Santandreu et al, 2004). Parece-nos evidente que 

os equilíbrios de forças baseados na relação numérica entre a defesa e o ataque 

não são suficientes para explicar na totalidade o caso específico do Voleibol e 

muito menos no alto nível. 

Este aspecto tão característico do Voleibol e principalmente, no alto nível, 

poderá ser explicado pelas características intrínsecas da modalidade, mais 

precisamente pela impossibilidade física de invadir o espaço de jogo adversário 

(Rivet, 1991; Fraga, 1995; Moutinho, 1995; Mesquita 1995, 1996; Beal, 2002). 

Esta característica do Voleibol impede o contacto físico na luta pela posse de bola 

– luta indirecta pela posse de bola, possibilitado a organização ofensiva sem 

interferência directa do adversário (Mesquita 1995, 1996; Beal 2002). Tal facto 

remete a relação ataque/defesa para a superioridade ou não, que a organização 

ofensiva consegue estabelecer no espaço de rede, local onde efectivamente se 

estabelece o contacto físico entre o ataque (bola atacada pelo adversário) e a 

defesa (bloco).  

A superioridade numérica e os diferentes tempos de ataque, podem não ser 

suficientes para garantir uma superioridade efectiva do ataque sobre a defesa; 

parece-nos ser a conjugação destes dois factores, com uma utilização mais 

racional do espaço de ataque de forma a criar situações de superioridade no 

espaço de rede, que estão na base da organização do jogo ofensivo moderno. 

No Voleibol, o tempo, tal como acontece com o espaço, é condicionado pelo 

regulamento. Apesar de não existir um tempo limite de jogo, as condicionantes 

específicas desta modalidade exigem brevidade no contacto com a bola, sendo 

que o tempo que o jogador tem para decidir é diminuto (Moutinho, 1995; Mesquita, 

2005). 

A impossibilidade de agarrar a bola, a limitação do número de toques e a 

velocidade a que as acções são realizadas espelham a "crise de tempo" em que 

as acções são realizadas (Mesquita, 1998; Sousa, 2000); assim o que o jogo exige 
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ao jogador é que ele seja um hábil percebedor (Garganta, 1997), a ponto de o 

tempo que o jogador leva a tomar uma decisão, se assumir como um factor de 

qualidade do pensamento táctico (Tavares, 1996). 

A velocidade de jogo imposta no Voleibol actual é notória nas acções de 

ataque, nomeadamente nos tempos de ataque verificados na organização 

ofensiva da equipa (Monteiro, 2000; Paolini, 2006). Os tempos de ataque 

determinam os tempos de defesa e de bloco (Pitera & Riva 1982; Vandermeule 

1990) e, geralmente, estão relacionados com a função do atacante (central, 

atacante recebedor ou oposto), sendo condicionados pela recepção que chega ao 

distribuído e pelas capacidades deste para distribuir (Bellendier, 2002).  

O tempo de ataque é definido das mais diversas formas. Alguns autores 

definem-no como o tempo que decorre entre o momento em que a bola sai das 

mãos do distribuidor, até ao momento que entra em contacto com o atacante 

(Pittera & Riva, 1982); para outros, o critério é a altura da trajectória da bola (Beal, 

1992). Já em 1997, Beal não se referia ao tempo, mas classificava o ataque de 

zero a quatro, sendo que esta classificação se refere a um tipo de trajectória ou 

zona de ataque: tempo 4, diz respeito a um passe rápido para as extremidades da 

rede; o tempo 3 refere-se a um passe médio entre o distribuidor e o atacante; o 

tempo 2 é um passe entre 0,5 a 1 metro acima da rede, junto ao distribuidor; e por 

último, o tempo 0 diz respeito aos passes altos e bem abertos. Segundo Monteiro 

(2000) e Paolini (2006), os diferentes tempos são determinados de acordo com as 

trajectórias que o distribuidor imprime à bola e com a respectiva velocidade. 

A dificuldade evidente em objectivar os tempos de ataque através das 

trajectórias de bola, levou a que os autores subsequentes fizessem depender a 

classificação dos tempos de ataque, do momento ou tempo de saída do atacante, 

conjuntamente com uma classificação que aponta o decurso temporal entre o 

momento em que o distribuidor toca na bola e o momento de salto/batimento na 

bola pelo atacante (Sellinger, 1986; Mesquita et. al., 2002; Guerra & Mesquita, 

2003). 
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As escalas de avaliação, também sofreram uma grande evolução. 

Inicialmente (Pittera e Riva, 1982; Sellinger, 1986; Vandermeulen, 1990; Sellinger, 

1992; Beal, 1992; Frõhner e Zimmermann, 1996) consideraram a existência de 

três tempos de ataque, mais o ataque de segunda linha. Sellinger, (1992), 

distingue três tempos de ataque através da relação que se estabelece entre o 

momento em que o distribuidor toca na bola e o momento de salto do atacante. No 

entanto, já na altura sentiu necessidade de subdividir o tempo 1 em dois: um 

tempo de ritmo regular, quando se verifica que o atacante salta antes da execução 

do passe, e um outro de ritmo lento, se o atacante salta exacto momento de 

execução do passe.  

Esta pequena diferença no primeiro tempo, tem vindo a acentuar-se devido a 

distintos factores, o que levou a considerar-se mais um tempo designado por 

tempo zero. 

Definição dos tempos de ataque: 

- Ataque de tempo zero (T0): ataque em que o atacante inicia a corrida 

de aproximação, antes da bola passar a vertical dos seus apoios e está 

no ponto de contacto com a bola antes do toque do distribuidor; 

- Ataque de primeiro tempo (T1): ataque em que o atacante inicia a 

corrida de aproximação quando a bola passa a vertical dos seus apoios 

e chega ao ponto de ataque no momento em que o distribuidor toca a 

bola; 

- Ataque de segundo tempo (T2): ataque em que o atacante inicia a 

corrida de aproximação imediatamente antes ou durante a execução 

do passe; 

- Ataque de terceiro tempo (T3): ataque em que o atacante inicia a 

corrida de aproximação no momento em que o passe atinge o ponto 

mais alto da sua trajectória ascendente. 

A utilização do T0 é recente, sendo efectuado quase exclusivamente pelo 

atacante central, e tem como objectivo principal comprometer o blocador central 

adversário (commit block). É fundamental, compreender a importância da 
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utilização do T0, no jogo de Voleibol actual. O ataque de T0, praticamente obriga 

os blocadores a saltarem com o seu atacante directo, correndo assim o risco de 

comprometer a formação do bloco colectivo, caso o passe seja efectuado para 

outro atacante; por outro lado, se esperar para blocar (read block) corre o risco de 

sofrer um ataque muito forte e explosivo na sua zona de responsabilidade. 

O T0 parece-nos ser a resposta do ataque a uma elevada adaptação do 

bloco e da defesa ao ataque de T1. Esta adaptação do sistema defensivo é 

observável na crescente utilização dos pontas para blocar o T1 e no aumento da 

estatura e envergadura dos blocadores centrais, com o consequente aumento do 

tempo e da capacidade de tomada de decisão. 

 

3.5. Organização ofensiva em função do bloco adversário 
O bloco é da maior importância pelo facto de ser uma das acções de jogo 

directamente pontuadoras e por ser a primeira linha de defesa de uma equipa 

(Selinger, 1986; Beal, 2002; Mesquita et al, 2002). No Voleibol só é possível 

ganhar frequentemente, se se conseguir defender e contra-atacar (Coleman, 

1996). Ryan (1993) sustenta que é um dos fundamentos mais difíceis de executar 

e aplicar, para além da complexidade técnica, e tem inerente uma componente 

táctica muito forte.  

A efectividade do bloco é muito reduzida, independentemente do nível de 

jogo (McReavy, 1996), necessitando de indicadores pertinentes para orientar a 

sua acção, o que legitima a procura de regularidades e singularidades no ataque 

adversário (Neves, 2004). A organização ofensiva tem por objectivo criar situações 

de dificuldade defensiva, nomeadamente na organização do bloco ou na criação 

de superioridade no espaço de rede favoráveis à finalização. 

Para a análise da oposição situacional do bloco considera-se usualmente o 

número de blocadores adversários na sua relação com a compacidade do bloco. 

 

3.6. Organização ofensiva em função do bloco adversário 
O conhecimento da forma como o adversário organiza o bloco é um dos 

                                                                                                                              Revisão da Literatura 



 

 

- 39 - 

pressupostos fundamentais para que uma equipa, e principalmente o seu 

distribuidor, possa organizar o jogo ofensivo. 

No mais alto nível a qualidade do bloco é absolutamente decisiva para a 

qualidade da defesa, devido à grande potência e complexidade do ataque, na 

medida e que não há defesa sem bloco. Por sua vez, a qualidade do bloco está 

dependente da capacidade do blocador central para efectuar de forma consistente 

um bloco colectivo sólido. Se a equipa atacante conseguir ganhar a “guerra” com o 

blocador central adversário, aumenta decisivamente as suas possibilidades de 

sucesso. Evidentemente, é da maior importância, um conhecimento profundo das 

características do blocador central adversário e da organização colectiva. 

Para além destas considerações, existem filosofias e sistemas de bloco que 

procuram contrariar o ataque adversário e que se adaptam melhor a este ou 

àquele modelo de jogo. Estes deverão ser flexíveis, isto é, partirem de uma base 

estável mas permitindo adaptações em função do adversário e das situações 

(Beal, 2002). 

 

Marcação homem a homem  

Já em (1996) Coleman avança com conceito de bloco homem a homem 

correspondendo à designação de um blocador para blocar um atacante específico, 

independentemente de onde se finaliza. Bellendier em (2003), afirma que no 

Campeonato do Mundo de 2002, na Argentina, o sistema de bloco mais 

implementado pelo blocador central foi o homem a homem. 

 

3.6.1. A tomada de decisão do blocador central adversário 

Read block 

 No modelo ler e reagir os blocadores não se movimentam nem saltam antes 

da realização do passe de ataque (Coleman, 1996; Paolini, 2000; Mesquita et al, 

2002; Moreira, 2003), o indicador pertinente para a realização do bloco é o passe. 

Quando a bola sai das mãos do distribuidor os blocadores reagem; este modelo 

elimina todos os erros de decisão (Selinger, 1986), mas é limitado no caso do T0 e 
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T1 (Herbert, 1991; Ryan, 1993; Crisfield, 1995; Coleman, 1996; Paolini, 2000; 

Mesquita et al, 2002; Moreira, 2003). A excepção dá-se quando os blocadores 

centrais são muito altos e têm boa capacidade perceptiva, pois podem atrasar o 

salto, permitindo parar os ataques de T1 e chegar mais vezes aos ataques na 

ponta (Coleman, 1996). No entanto Bellendier (2003), afirma que no Campeonato 

do Mundo de 2002, na Argentina, o sistema de bloco mais implementado foi numa 

base de leitura e decisão. 

 

Commit 

Situação em que o bloco salta antes da execução do passe de ataque 

(Herbert, 1991; Ryan, 1993; Crisfield, 1995; Coleman, 1996; Moreira, 2003). O 

commit tem por objectivo parar o ataque rápido, o bloco salta mesmo antes do 

passe de ataque, de modo a acompanhar o movimento do adversário directo. A 

sua efectividade em blocar ataques rápidos é contrabalançada pela simples razão 

de aumentar a permissividade ao ataque pelas pontas. Porém é um risco que é 

necessário assumir, sobretudo no alto nível de jogo. Este modelo é mais vantajoso 

a partir do momento em que há ataque rápido e ataque combinado efectivo. 

Bellendier (2003) afirma que no actual alto nível o commit block é utilizado em 

situações muito específicas. 

 

Release 

O blocador central desloca-se antecipadamente para um ponto da rede 

previamente determinado para a formação do bloco, habitualmente colectivo. Este 

modelo constitui uma aplicação pontual mas muito útil, que permite, em 

determinadas situações, facilitar a acção dos blocadores. 
 
3.7. Ataque 

O ataque é a acção mais pontuadora e que mais contribui para a vitória no 

jogo de Voleibol (Bellinder, 2002, 2003; Mesquita et al, 2002; Cunha & Marques, 

2003). Conceptualmente é o argumento ofensivo por excelência, presente nos 
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dois complexos de jogo (KI e KII); além disso é evidente que esta técnica ou a 

administração dos recursos da mesma, é um factor de separação das restantes 

técnicas pontuadoras, devido à percentagem que lhe corresponde nos pontos 

realizados por um equipa no jogo (cerca de 50% dos pontos e a 80% dos pontos 

conseguidos pelos melhores pontuadores) (Bellendier, 2003); sendo o ataque a 

primeira técnica pontuadora, seguida pelo bloco e serviço (Bellinder, 2003; 

Resende, 2003). 

 O ataque com um elevado número de combinações (tendência de jogo 

asiático) tornou-se obsoleto. Procurando uma maior efectividade do ataque em 

cada zona e melhorando o ataque de segunda linha, em diversidade e qualidade, 

em grande medida, à custa da melhoria das capacidades condicionais dos 

jogadores, sustentadas pelo aumento quantitativo e qualitativo do treino especifico 

(Bellendier, 2002). O objectivo da equipa é, logo após a recepção ao serviço 

adversário, alcançar um ataque efectivo (Byron, 1996, cit. Papadimitriou et. aI., 

2004). 

 

3.7.1. Local de ataque 
A elaboração do modelo por nós proposto teve por base o estudo realizado 

por (Castro & Mesquita, 2007). Para o efeito elaboramos um modelo topográfico 

de referência com onze locais de ataque, divididos pela 1ª e 2ª linha de ataque; 

com as seguintes dimensões e localização. 

O espaço, no desporto, é considerado um local de interacção motriz, 

assumindo-se como intermediário das interacções existentes entre os jogadores, 

modelando assim o comportamento de cada um dos participantes (Moreno, 1994). 

Aliás, todos os desportos se baseiam numa definição do espaço, que os integra 

num quadro de referência e num local de acção (Paulo, 2004). 

No caso concreto do Voleibol, Moutinho (2000) refere que, para além das 

dimensões regulamentares do terreno de jogo, existe um espaço envolvente que 

pode ser utilizado pelas equipas durante o jogo e que o autor classifica como 

espaço formal ou físico. 
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Para Garganta (1997), a noção de espaço é concebida de acordo com o tipo 

de análise pretendida, em que existe o espaço homologadamente definido pelo 

regulamento, espaço formal ou físico, ao qual acrescenta o espaço relacionado 

com o posicionamento dos jogadores em campo, espaço conformacional. Este 

autor considera ainda um espaço informacional que resulta da experiência 

acumulada, devido às diversas situações com que cada jogador se depara no 

desenrolar do jogo (decorrente da sua interacção com os demais elementos: bola, 

colega, adversários, etc., sendo este espaço resultante da percepção, do 

conhecimento e da acção dos jogadores, com contributo da experiência 

acumulada). 

No jogo de voleibol o espaço conformacional divide-se em seis zonas. 

O facto de ser uma delimitação do espaço imposta pelo regulamento, obriga 

a que cada uma dessas zonas seja ocupada por um jogador num dado momento 

de jogo, de acordo com os sistemas defensivos e ofensivos utilizados pela equipa. 

A literatura não é unânime quanto ao local de ataque sendo a divisão 

bastante complexa e minuciosa. Em primeiro lugar há que distinguir o ataque de 

1ª e 2ª linha. Considerando-se ataque de 1ª linha quando realizado na zona 

ofensiva, por um atleta que nela se encontre e ataque de 2ª linha quando 

realizado pela zona defensiva por jogadores que regularmente a ocupem (Lucas, 

1985; Sellinger, 1986; Hebert, 1991; Beal, 1992; Vasconcelos, 1998); quer na 1ª 

como na 2ª linha, a nomenclatura utilizada, no que concerne à divisão de zonas, 

varia consoante o autor. 

Inicialmente a divisão da rede nas diferentes zonas de ataque respeitava 

exclusivamente factores métricos. Sellinger (1986) fez uma divisão métrica do 

espaço de rede em 9 zonas, considerando a zona do distribuidor (zona zero) 

referência para as restantes. À frente do distribuidor divide em cinco zonas, 

numeradas de 1 a 5 a partir da referida entrada de rede e atrás da zona do 

distribuidor, dividiu em três zonas, denominadas A, B e C. Na continuidade Neville 

(1990) e Beal (1992) adoptaram uma numeração de um a nove zonas na primeira 

linha de ataque, e na segunda linha quatro corredores de ataque. É fundamental 
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perceber, que estes modelos foram realizados principalmente para definir as 

combinações de ataque e não com o intuito de estudo das zonas de ataque 

propriamente ditas. Posteriormente (Baudin, 1994) apresenta uma outra proposta, 

preocupado em definir as zonas de ataque, em que a rede é dividida em 7 zonas 

do seguinte modo: zona 1 e 7 - 1,4m; zona 2 – 2m; zona 3 - 1,3m; zona 4 e 6 - 1m 

e zona 5 - 0,9m. Vasconcelos (1998) no seu estudo reduziu o número de zonas 

para 5 partes de iguais dimensões e considerou apenas uma zona de ataque de 

segunda linha. Sem alterações significativas estes sistemas permanecem até que 

Hebert (2005) apresenta zonas de ataque com diferentes dimensões, ou como o 

autor refere "zonas específicas", sendo que algumas destas variam de acordo com 

a posição do distribuidor; o autor não efectua alterações relativamente à segunda 

linha, mantendo a divisão mais tradicional com três corredores de ataque.  

Hebert (1991) considera as divisões do espaço conformacional fundamentais 

para a estruturação prática das equipas de alto nível, fundamentalmente na 

organização ofensiva. 

 

3.7.2. Tipo de ataque 

Sellinger (1986) definiu três variantes técnicas de remate: o Trick (o atacante 

realiza a chamada na direcção de determinada zona, simulando a saída do solo, 

contudo, no último momento, salta para o lado a um pé, impulsionando-se neste 

momento e realizando o remate); o Pump (semelhante ao anterior, mas neste 

caso o atacante simula a saída do solo de um tempo rápido de modo a fazer o 

bloco adversário saltar fora do tempo de ataque, atacando na mesma zona mas 

num tempo de salto diferente do bloco); e o Slide (o atacante realiza a chamada 

lateralmente à rede, sendo que neste tipo de ataque é mais usual a chamada a um 

pé). Estas definições centram-se principalmente nas simulações utilizadas pelos 

atacantes, na corrida de aproximação e saída do solo. Mais recentemente, Paolini 

(2006) definiu 3 tipos de ataques de acordo com a trajectória da bola: diagonal, 

linha e block out (explorar a mão exterior do blocador, de modo a reflectir a bola 

para fora).  
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Os atacantes têm vindo a desenvolver uma elevada multiplicidade de 

recursos de ataque, que os torna cada vez menos previsíveis e 

consequentemente mais efectivos. Weishoff (2002), McLaughlin (2006) e Castro & 

Mesquita (2007), especificaram mais o ataque considerando nove variantes, para 

analisar o tipo de ataque utilizado na finalização: 

1. Batimento de ângulo pronunciado, do inglês, sharp angle hit. 

O atacante bate a bola, inclinando o ombro perto da rede. O atacante de zona 4, 

contacta o lado esquerdo da bola, utilizando o pulso e o antebraço para "cortar" a 

bola pelo interior do bloco com o polegar apontando para baixo (oposto do lado 

contrário da rede). A bola deve contactar o solo entre os defensores da linha 

ofensiva e defensiva ou na linha dos 3 metros. 

2. Batimento na linha, do inglês, line hit. 

O atacante deve realizar a corrida de aproximação e a chamada normalmente, 

virando apenas na fase aérea para atacar na linha. Desta forma, o oponente não 

consegue antecipar o ataque. Ao vislumbrar a linha aberta, o atacante deve rodar 

as ancas na direcção da linha e contactar a bola antes que cruze a linha média do 

corpo, apontando para cerca de 1 metro do canto do campo. 

3. Batimento para os cantos, do inglês, deep corners hit. 

Este tipo de ataque consiste em atacar os cantos do fundo do campo, causando 

instabilidade na defesa que espera, normalmente ataques directamente para baixo 

e que tem, habitualmente, os cantos descobertos. Esta opção da defesa deve-se 

ao facto do bloco, supostamente, cobrir a parte do campo em questão e quando 

os atacantes conseguem ultrapassar o bloco, a defesa tem tempo suficiente para 

alcançar este tipo de bolas. No entanto, é impressionante o número de vezes que 

o ataque para os cantos tem sucesso. 

4. Batimento enrolado, do inglês, roll ou off speed shot. 

Neste tipo de ataque, o atacante deve contactar a bola na sua parte inferior, com o 

"calcanhar" da mão. No contacto, o atacante deve enrolar os dedos, finalizando 

com um movimento de pulso que provoque um back spin na bola. Um erro comum 

neste tipo de ataque, é desacelerar o movimento do braço dando, desde logo, um 
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indicador à defesa. 

5. Tip, dump, dink (amorti). 

A execução deste tipo de ataque consiste na abertura da mão e no contacto da 

bola na sua parte inferior com as pontas dos dedos. O atacante coloca a bola por 

cima do bloco num espaço aberto no campo adversário. Outra opção deste tipo de 

ataque é contactar a bola no ponto mais alto e impulsionando-a velozmente para 

baixo na direcção do campo adversário. Esta opção é particularmente válida 

quando o bloco está atrasado ou existe espaço entre os blocadores e a bola está 

bem perto da rede. 

6. Tool ou wipe off  (block out). 

Os atacantes procuram habitualmente evitar o bloco, quando esta acaba por ser 

uma opção cada vez mais válida. Os atacantes devem ser capazes de encarar o 

bloco e explorar as suas fraquezas. Para tal, os atacantes devem contactar a bola 

no lado contrário para o qual a desejam enviar, acompanhando com o movimento 

do corpo, isto é, um atacante de zona 4 deve contactar a bola no seu lado direito e 

acompanhar com o corpo para o lado esquerdo e o contrário se passa na zona 2. 

7. Batimento flutuante, do inglês, High and flat. 

Este tipo de ataque é uma boa opção quando o passe não se encontra nas 

melhores condições (muito aberto, fora da rede ou interior) ou quando o atacante 

quer empurrar a defesa para trás. O batimento deve ser realizado no centro da 

bola, forte, alto e plano, procurando a segunda linha defensiva. 

8. Batimento "costura”, do inglês, seam ou hole in the block. 

É uma boa opção para os atacantes, principalmente quando não sabem o que 

fazer com a bola. Consiste em atacar a bola, procurando explorar o espaço entre 

as mãos dos blocadores. Este tipo de ataque pode ser bastante problemático para 

o bloco, fundamentalmente quando este não se encontra bem formado. 

9. Batimento ressalto, do inglês, rebound ou replay off the block. 

Quando o atacante se encontra condicionado, sem ângulo de ataque. Nesta 

situação, o atacante deve tocar a bola contra o bloco adversário de forma a 

ressaltar nas mãos do mesmo e possibilitar um novo ataque. 
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III – Objectivos e Hipóteses 
 

 

1. Objectivo geral 
O trabalho que pretendemos realizar tem como objectivo geral fazer uma 

análise associativa de variáveis especificadoras da organização ofensiva do KI no 

mais alto nível do Voleibol mundial. 

 

 

2. Objectivos específicos 

- Descrever a eficácia da recepção. 

- Descrever a zona de distribuição 

- Associar a eficácia da recepção com a zona de distribuição. 

- Descrever a posição do distribuidor. 

- Descrever a complexidade ofensiva. 

- Associar a posição do distribuidor com a complexidade ofensiva. 

- Descrever a eficácia do ataque e associá-la à complexidade ofensiva. 

- Associar a complexidade ofensiva com a zona de distribuição. 

- Descrever o tempo de ataque e associá-lo com a zona de distribuição. 

- Descrever o local de ataque e associá-lo com a complexidade ofensiva. 

- Descrever o jogador atacante e associá-lo com a complexidade ofensiva. 

- Descrever o tipo de ataque e associá-lo com a complexidade ofensiva. 

- Descrever o bloco e associá-lo à complexidade ofensiva 

 

 

3. Hipóteses 
Com base nos objectivos propostos e atendendo à literatura, bem como à 

nossa experiência enquanto treinador de alto nível colocam-se as seguintes 

hipóteses. 
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- A eficácia da recepção é muito elevada no jogo de alto nível. 

- A distribuição é efectuada maioritariamente na zona prioritária no jogo de alto 

nível. 

- A eficácia da recepção associa-se à zona de distribuição. 

- O jogo ofensivo é realizado em níveis de complexidade muito elevados. 

- A organização ofensiva muito complexa é a mais utilizada no Voleibol de 

topo. 

- Não há preponderância entre as posições do distribuidor na ordem de 

rotação. 

- A posição do distribuidor na ordem de rotação não se associa com a 

complexidade da organização ofensiva do jogo de alto nível. 

- A eficácia do ataque é muito elevada no jogo de alto nível. 

- A eficácia do ataque associa-se com a complexidade ofensiva. 

- A zona de distribuição associa-se com a complexidade ofensiva. 

- Os tempos de ataque rápidos são os mais utilizados. 

- O tempo de ataque associa-se com a zona de distribuição. 

- As pontas são os locais de ataque mais utilizados no Voleibol de alto nível. 

- O local de ataque associa-se com a complexidade ofensiva. 

- O oposto é o jogador mais utilizado no ataque. 

- O jogador atacante associa-se com a complexidade ofensiva. 

- O ataque potente é o mais utilizado no Voleibol de alto nível. 

- O tipo de ataque associa-se com a complexidade ofensiva. 

- O bloco individual é o mais frequente. 

- O tipo de bloco associa-se com a complexidade ofensiva. 
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IV – Metodologia 
 

 

1. Critérios de selecção da amostra 
As observações que serviram de suporte a este estudo, foram efectuadas de 

acordo com os seguintes critérios: 

- a amostra deveria ser retirada das competições de mais elevado nível 

internacional; 

- deveria ser obtida em jogos das fases finais; 

- principais Selecções do Ranking Mundial. 

Na medida em que se pretende caracterizar o topo das equipas de elite 

mundial, prioritário homogeneizar os seguintes critérios: 

- número de observações de cada uma das selecções; 

- número de jogos com o mesmo resultado, em set; 

- número de vitórias e derrotas de cada selecção; 

- número de vitórias e de derrotas de cada equipa. 

 

 

2. Amostra 
A amostra é constituída pelo conjunto das 4 Selecções Nacionais finalistas 

das principais competições mundiais (Brasil, Itália, Rússia e Sérvia e Monte 

Negro), organizadas pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), no sector 

sénior masculino, referente a jogos compreendidos entre a Liga Mundial de 2002 e 

o Campeonato do Mundo de 2006 no Japão. 

As meias-finais e finais das grandes competições mundiais são por 

excelência os momentos máximos de prestação desportiva dos seus 

intervenientes, na medida em que todos os seus participantes se encontram num 

elevado nível de preparação e prestação desportiva. Assim, a escolha dos jogos 

recolhidos para a nossa amostra incidiu sobre os dois jogos das meias-finais, o 

jogo de atribuição do 3º e 4º lugares e o jogo da final de cada uma das seguintes 
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competições: Campeonato do Mundo 2002-Argentina e 2006-Japão, Ligas 

Mundiais 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 e Jogos Olímpicos 2004 em Atenas. 

Disputaram as fases finais, das competições anteriormente referidas, 10 

Selecções Nacionais Sénior Masculino (SNSM), como nos é dado a observar no 

quadro 1, sendo de referenciar e destacar as selecções que fazem parte da 

amostra do presente estudo (Brasil, Servia e Monte Negro, Itália e Rússia) pelo 

seu elevado nível competitivo e pela elevada consistência desportiva durante um 

período de tempo tão alargado. 

 

Quadro 1. SNSM participantes nas meias e finais das principais competições mundiais entre 2002 e 2006 

Selecções Nacionais JO CM LM Total 

     

Brasil 2 4 10 16 

Joguslávia / Sérvia e Monte Negro 0 4 8 12 

Itália 2 0 6 8 

Rússia 2 2 4 8 

Bulgária  0 2 4 6 

França 0 2 2 4 

Polónia 0 2 2 4 

Republica Checa 0 0 2 2 

Estados Unidos da América 2 0 0 2 

Cuba 0 0 2 2 

 

No Voleibol mundial, o que caracteriza as equipas de excelência, é sua 

elevada capacidade desportiva e organizacional, para permanecerem no topo 

durante longos períodos de tempo. 

Os critérios que definem o ranking da FIVB são o mérito desportivo e a 

consistência competitiva, alcançados através da soma da pontuação obtida pela 

classificação nas principais competições mundiais durante períodos, alargados de 

tempo, normalmente de 4 anos. 
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O quadro 2 apresenta as selecções nacionais constituintes da nossa amostra, 

de acordo com o Ranking da FIVB. 

 
Quadro 2. Ranking das Selecções Nacionais apresentadas no quadro 1 

R. Selecções CM 06 LM 06 CC 05 JO 04 TM 03 CM Total 

1º BRASIL 18 30 30 100 50 50 278 

2º ITÁLIA 18 10 30 90 45 30 223 

3º RUSSIA 18 22 26 80 - 45 191 

4º SERVIA M. NEGRO 18 14 22 45 40 35 174 

5º USA 18 3 30 70 35 12 168 

6º FRANÇA 18 26 5 15 25 40 129 

8º POLÓNIA 18 5 14 45 - 12 94 

16º CUBA 18 5 26 3 - 2 54 

18º BULGÁRIA 18 18 - 2 - 7 45 

27º REPÚBLICA CHECA 18 - 1 - - 7 26 

 

Salientamos, que a atribuição recente (Agosto de 2006) da pontuação que 

classifica as equipas no ranking da FIVB, está em perfeita concordância com o 

período de tempo (2002 a 2006) por nós escolhido para delimitar a amostra do 

nosso estudo. 

Tínhamos disponíveis 14 jogos dos 15 realizados entre estas equipas, não 

tendo sido observado o jogo Brasil-Rússia, correspondente à final da Liga Mundial 

2002, por impossibilidade de obtenção do vídeo do referido jogo. Dos 14 jogos 

disponíveis para observação 4 jogos foram disputados a 3:0, 8 jogos foram a 3:1 e 

os restantes 2 jogos foram a 3:2, o que totalizou 54 sets, que permitiram a 

observação de 2483 acções. Todas as acções observadas dizem respeito a 

situações de KI de primeira bola. 

 

 

3. Recolha de informação. 
A recolha da informação não foi efectuada por nós, devido à impossibilidade 

económica e logística que uma recolha deste tipo acarreta. As imagens foram-nos 
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gentilmente cedidas, pelas equipas técnicas das selecções nacionais, que 

constituem a amostra. 

Foi efectuada a recolha e registo de imagem através de vídeo gravação, em 

cassetes de 8mm, tendo sido posteriormente transcrita para suporte digital, em 

formato Mpeg.  

O espaço físico de recolha das referidas imagens está definido pela FIVB e é 

constituído por um palanque localizado num dos topos do campo, a uma distância 

de 10 metros do mesmo e 10 metros acima do solo. Obtêm-se assim uma 

perspectiva de topo, ou seja, uma visualização longitudinal do terreno de jogo, 

sendo a equipa observada a que se encontra do lado da câmara. 

Este espaço é obrigatoriamente disponibilizado para este efeito pelas 

entidades organizadoras de cada competição.  

A análise dos dados foi efectuada através da digitalização de imagem, de 

modo a permitir maior precisão e fiabilidade das observações. Todos os jogos 

foram analisados, recorrendo ao programa estatístico Data Volley 2 e Data Video, 

onde procedemos à realização de um modelo topográfico, das diferentes zonas de 

ataque e de distribuição, para tal recorremos a um computador portátil Toshiba, 

modelo Qosmio G10. 

Realizamos, posteriormente o registo simultâneo dos dados na ficha de 

observação e no programa Data Volley, estabelecendo uma relação numérica 

entre ambos, de modo a que fosse possível rever ou corrigir qualquer observação 

anterior. 

Cada sequência foi observada, pelo menos duas vezes, para assegurar a 

qualidade da observação realizada, ocorrendo a interrupção de cada sequência 

em três momentos: No momento que antecede a distribuição, permitindo efectuar 

os registos referentes à eficácia de recepção e organização ofensiva; no momento 

do ataque, sendo registado as combinações de ataque, o jogador atacante; e num 

último momento, coincidente com o final da sequência, efectuando-se o registo da 

eficácia de ataque. 
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4. Variáveis de análise e instrumentos de observação 
As variáveis de análise foram divididas nas quatro dimensões de organização 

do KI: recepção; distribuição; organização ofensiva; ataque. 

 

4.1. Eficácia de recepção. 
Os parâmetros de eficácia da recepção do serviço no nosso estudo foram 

definidos, tendo por base os parâmetros que vêm definidos no manual Data Volley 

rel 2.0.4 e pela adaptação efectuada, para o alto nível, pela equipa técnica da 

SNSM portuguesa. 

 

 

Quadro 3. Parâmetros de avaliação da recepção do serviço 

 
A bola não é tocada; 

È cometido um erro; 

É perdida após uma tentativa de recepção. 

 
0 
 

Bola enviada directamente para o campo adversário 

 
1 
 

A recepção vai para cima da rede e permite ao adversário atacar; 

A recepção vai para cima da rede e permite ao adversário blocar. 

 
2 
 

A recepção não permite organização ofensiva. 

 
3 
 

A recepção permite organização ofensiva, embora não com todas as opções 

 
4 
 

A recepção é perfeita e permite a organização ofensiva com todas as opções de ataque. 

 
5 
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4.2. Distribuição 
A capacidade ofensiva de uma equipa masculina de alto nível está fortemente 

condicionada pela capacidade do seu distribuidor em potenciar todos os recursos 

da sua equipa, em função da organização defensiva do adversário. 

No mais alto nível a capacidade física e técnica é muito elevada sendo cada 

vez menos factor de diferenciação qualitativa dos distribuidores; as diferenças 

incidem cada vez mais ao nível táctico (Mesquita & Graça, 2003). 

Os distribuidores de alto nível caracterizam-se por uma elevada capacidade de 

criar situações de superioridade ofensiva para a sua equipa, uma grande 

imprevisibilidade, e por não apresentar tendências ou padrões denunciadores das 

pretensões tácticas ofensivas da sua equipa (Queiroga, 2005). 

Apesar destes aspectos serem comuns aos distribuidores de alto nível, existem 

diferenças nas suas características, que os subdividem em dois grandes grupos 

ou níveis. Um conjunto de distribuidores que tem a atenção centrada na sua 

equipa e o segundo grupo, o mais evoluído de todos, que organiza e estrutura o 

jogo ofensivo em função das características do adversário. Rodrigues (2004) 

mostra que os distribuidores portugueses, na sua generalidade, se centram na sua 

equipa para a tomada de decisão; Mesquita & Graça (2003) em relação a um 

jogador português de excelência, verificaram que o adversário é a referência para 

a tomada de decisão comprovado no estudo de Queiroga (2005) com os 

distribuidores das selecções masculinas de Voleibol brasileiras. 

 

4.2.1. Zona de distribuição. 
A elaboração deste modelo teve por base um estudo realizado recentemente 

(Esteves & Mesquita, 2007). O modelo topográfico para a distribuição é composto 

por três zonas: zona de distribuição prioritária (ZDP); zona de distribuição 

importante (ZDI); Zona de distribuição restante (ZDR), assim definidas: 
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Figura 1 – Zonas de distribuição 

 

- Zona de distribuição prioritária (ZDP), corresponde a uma área de 8m2, 

definida por 2m de profundidade a partir da rede e de 4m de largura, à 

distância de 2m da linha lateral direita e 3m da linha lateral esquerda; 

- Zona de distribuição importante (ZDI), corresponde a uma área de 6m2, 

definida por 2m de profundidade a partir da zona 1 e de 3m de largura, à 

distância de 2m da linha lateral direita e 4m da linha lateral esquerda; 

- Zona de distribuição restante (ZDR), corresponde a toda a área jogável 

com excepção das duas anteriormente referidas. 

 

4.2.3. - Eficácia da distribuição 
Os parâmetros de eficácia da distribuição no nosso estudo foram definidos, 

tendo por base os parâmetros que vêm definidos no manual Data Volley 2 rel 2.0.4 

e pela adaptação efectuada, para o alto nível, pela equipa técnica da SNSM 

portuguesa. 
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Quadro 4. Explicita os parâmetros de avaliação da distribuição indicando os aspectos a que corresponde cada 

valoração  

Erro, falta na rede e etc. 

 
0 
 

Distribuição para o adversário 

 
1 
 

Situação de um atacante contra zero blocadores (recurso) 

 
2 
 

Situação de um atacante contra três blocadores. 

 
3 
 

Situação de um atacante contra dois mais um blocador, bloco aberto ou fora do tempo (quebrado). 

 
4 
 

Situação de um atacante contra dois blocadores. 

 
5 
 

Situação de um atacante contra um blocadores mais um blocador, bloco aberto ou fora do tempo 

(quebrado) 

 
6 
 

Situação de um atacante contra um blocador 

 
7 
 

Situação de um atacante contra zero blocadores (Excepcional) 

 
8 
 

  

 

 

4.3. Organização ofensiva 
4.3.1. Número de atacantes intervenientes no ataque 

Nesta variável definimos o número de jogadores que o distribuidor tem 

disponíveis para utilizar em cada jogada. 
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- Um atacante (A1), quando apenas um atacante se encontra disponível 

para atacar ou o distribuidor só tem uma possibilidade de distribuição. 

- Dois atacantes (A2), quando há dois atacantes disponíveis ou o 

distribuidor só têm duas possibilidades para efectuar a distribuição. 

- Três atacantes (A3), quando há três atacantes disponíveis, podendo um 

dos atacantes ser de segunda linha. 

- Quatro atacantes (A4), quando há quatro atacantes disponíveis, 

independentemente de estarem disponíveis um ou dois atacantes de 

segunda linha. 

 

4.3.2. Organização do ataque no espaço de rede 
Dividimos a organização do ataque relativamente à utilização do espaço da 

rede em quatro situações: 

Superioridade no espaço de rede: com 4 atacantes, sem sobreposição (anexo - 1): 

Com o atacante central junto do distribuidor; 

Com o atacante central afastado do distribuidor. 

Igualdade no espaço de rede: com 4 atacantes, com sobreposição (anexo - 2): 

Com o atacante central junto do distribuidor; 

Com o atacante central afastado do distribuidor; 

Combinações de dois jogadores. 

Igualdade no espaço de rede: com 3 atacantes (anexo - 3): 

Com o atacante central junto do distribuidor; 

Com o atacante central afastado do distribuidor; 

Combinações de dois jogadores sem sobreposição. 

Inferioridade no espaço de rede com 3, 2 e 1 atacante (anexo - 4): 

Combinações de dois jogadores com sobreposição; 

Bola alta de recurso: 

Com dois atacantes; 

Com um atacante. 
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4.3.3. Tempos de ataque 
Devido à dificuldade de avaliação em tempo real dos diferentes tipos de 

ataque, os peritos defendem a classificação de acordo com o tempo de saída do 

atacante (Sellinger, 1986; Mesquita et. al., 2002), conjuntamente com uma 

classificação que aponta o decurso temporal entre o momento em que o 

distribuidor toca na bola e o momento de salto e o momento de batimento na bola 

pelo atacante. 

Definimos então quatro tempos de ataque: 

- Ataque de tempo zero (T0): o atacante sai antes da bola passar a vertical 

dos seus apoios, está no ponto de contacto antes do toque do distribuidor; 

- Ataque de primeiro tempo (T1): Ataque em que o atacante inicia a corrida 

de aproximação quando a bola passa a vertical dos seus apoios, chega ao 

ponto de ataque no momento em que o distribuidor toca a bola; 

- Ataque de segundo tempo (T2): Ataque em que o atacante inicia a corrida 

de aproximação imediatamente antes ou durante a execução do passe; 

- Ataque de terceiro tempo (T3): Ataque em que o atacante inicia a corrida de 

aproximação no momento em que o passe atinge o ponto mais alto da sua 

trajectória ascendente. 

 

4.3.4. Complexidade ofensiva 
Nesta variável iremos avaliar, a complexidade do jogo ofensivo em função do: 

- número jogadores envolvidos nas acções de ataque; 

- tempo de ataque utilizados pelos jogadores; 

- espaço de rede na sua relação com o bloco adversário. 

 

Dividimos a complexidade ofensiva em quatro os níveis assim definidos: 

- Elevada complexidade (EC), quando é utilizado nas combinações ofensivas 

o tempo zero, estão envolvidos 3 a 4 jogadores em situações de igualdade 

ou superioridade no espaço de rede; 
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- Muito complexa (MC), quando é utilizado o T0, 2 ou menos atacantes em 

situações de inferioridade numérica no espaço de rede ou quando é utilizado 

o T1, 3 a 4 jogadores nas combinações ofensivas em situações de 

superioridade e igualdade no espaço de rede; 

- Complexa (C), quando é utiliza o T1 ou o T2, 2 a 3 jogadores em situações 

de igualdade e inferioridade no espaço de rede; 

- Simples (S), quando utiliza o T3, de 1 a 3 jogadores em situações de 

igualdade e inferioridade no espaço de rede. 

 

Esta classificação teve por base um estudo realizado durante 4 anos (2001 – 

2004) pela equipa técnica da selecção nacional sénior masculina - Juan Diaz, 

António Guerra e Daniel Lacerda. 

 
Quadro 5. Complexidade do jogo ofensivo em função do tempo de ataque, do número de jogadores e da utilização 

do espaço da rede  

Classificação 
Tempo de 

ataque 
Nº atacantes Utilização do espaço da rede

    

4 Superioridade  

4 Igualdade EC – Elevada complexidade Tempo 0 

3 Igualdade 

    

Tempo 0 2 a 1 Inferioridade 

4 Superioridade 

4 Igualdade 
MC - Muito complexa 

Tempo 1 

3 Igualdade 

    

Tempo 1 2 Inferioridade  
C - Complexa 

Tempo 2 3 Igualdade 

    

Tempo 2 2 Inferioridade 

3 Igualdade 

2 Inferioridade 
S - Simples 

Tempo 3 

1 Inferioridade 
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4.3.5. Bloco adversário 
A organização ofensiva tem por objectivo criar situações de dificuldade 

defensiva, nomeadamente na organização do bloco ou na criação de 

superioridade no espaço de rede favoráveis à finalização. 

Para a análise da oposição situacional do bloco considera-se o número de 

blocadores adversários na relação com a compacidade do bloco (bloco executado 

no mesmo tempo de salto, bem fechado, compacto, sem espaço entre o 

blocadores). 

 
Quadro 6. Número de blocadores e organização do bloco adversário ao ataque da selecção observada 

 

1x3 
 

Situação de um atacante contra bloco triplo compacto. 

 

1x (2+1) 

 

Corresponde a um atacante contra três blocadores, mas um ou mais jogadores não conseguiram 

juntar e há espaços abertos no meio do bloco (bloco aberto) ou corresponde as situações, em que 

um ou mais blocadores não saltaram no momento certo, e acabam por quebrar a linha de bloco 

(bloco quebrado). 

 

1x2 
 

Situação de um atacante, contra bloco duplo compacto. 

 

1x (1+1) 

 

Corresponde a um atacante contra dois blocadores, mas um blocadores não conseguiram juntar e 

há espaços abertos no meio do bloco (bloco aberto), ou situações em que um dos blocadores não 

saltou no momento certo e acaba por quebrar a linha de bloco (bloco quebrado). 

 

1x1 
 

Situação de um atacante para um blocador. 

 

1x0 

 

É uma situação de um atacante contra zero blocadores, efectuada a custa da capacidade de 

organização ofensiva excepcional. 
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4.4. Organização do bloco adversário. 
4.4.1. Marcação do blocador central adversário ao atacante central 

Corresponde à posição e atitude que o blocador central adversário assume 

antes da tomada de decisão. 

Consideramos três tipos de posicionamentos: 

-  Marcação homem a homem (MHH), o blocador central adversário 

posiciona-se frontalmente ao nosso atacante central, independentemente 

da sua posição ao longo da rede. 

-  Marcação junto ao distribuidor (MD), o ponto de partida do blocador 

central adversário é junto ao nosso distribuidor. 

-  Marcação à zona (MZ), o ponto de partida num determinado local: no 

meio da rede ou, tendencialmente, para o lado do atacante mais forte. 

 

4.4.2. Tomada de decisão do blocador central adversário 
Corresponde à decisão que é tomada pelo blocador central adversário para 

iniciar a sua acção de bloco. 

Foram consideradas 3 tipos de tomadas de decisão: 

- Commit block (CB), o blocador central, salta para blocar, antes ou ao 

mesmo tempo que o atacante adversário procurando prever ou antecipar 

o ataque adversário. 

- Read block (RB), o blocador espera para blocar, só inicia a sua acção 

quando sabe para onde vai ser efectuada a distribuição. 

- Option block (OP), o blocador central parte antes do distribuidor definir a 

opção de passe, através da previsão do local de passe. 

Independentemente do jogo, por exemplo: opta pelo lado do atacante 

mais forte; pelo lado do bloco mais fraco, etc. 

 

4.4.3. Pontos de partida do bloco adversário 
Corresponde às posições de partida adoptadas pelos 3 blocadores adversários 

antes de iniciar os deslocamentos de bloco. 
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Consideramos quatro tipos de pontos de partida: 

- Pontas exteriores (PE): os dois jogadores de ponta, posicionam-se 

afastados do central, aproximadamente a 1m das linhas laterais do campo 

- Pontas interiores (PI): os dois jogadores de ponta aproximam-se do central 

para o interior do campo, os jogadores de Z4 e de Z2 posicionam-se 

aproximadamente, à distância de 3m das respectivas linhas laterais. 

- Bloco misto com o Zona 2 interior (Z2I): o Ponta posicionado em zona 2, 

aproxima-se do central para o interior do campo, posicionando-se 

aproximadamente a 3m da respectiva linha lateral. O ponta de Z4 mantém-

se afastado do central. 

- Bloco misto com o Zona 4 interior (Z4I): o ponta posicionado em Z4, 

aproximam-se do central para o interior do campo, posicionando-se 

aproximadamente a 3m da respectiva linha lateral. O ponta de Z2 mantém-

se afastado do central. 

 

4.5. Ataque 
4.5.1. Jogador atacante 

Nesta variável registamos o jogador que executa a acção de ataque, tendo 

considerado sete categorias:  

- (AP1), atacante de ponta que na formação inicial se encontra junto do 

distribuidor; 

- (AP2), atacante de ponta que na formação inicial se encontra afastado do 

distribuidor; 

- (C1), o central que na formação inicial se encontra junto do distribuidor; 

- (C2), o central que na formação inicial se encontra afastado do distribuidor; 

- (Op), o jogador que na formação inicial se encontra cruzado com o 

distribuidor; 

- (D), o jogador que desempenha as funções de distribuição; 

- (L), o jogador especialista na recepção e na defesa que pode substituir 

qualquer jogador na zona defensiva. 
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4.5.2. Local do ataque 

A elaboração deste modelo teve por base o estudo realizado por (Castro & 

Mesquita, 2007). Para o efeito elaboramos um modelo topográfico de referência 

com onze locais de ataque, divididos pela 1ª e 2ª linha de ataque; com as 

seguintes dimensões e localização (figura 2). 
 

 
Figura 2 - Locais de ataque 

 

 

Ataque de 1ª linha 

Consideramos os ataques de primeira linha, aqueles que são realizados na 

zona ofensiva e dividimos a rede em 6 locais de ataque, que a partir da linha 

lateral esquerda são assim definidos: 

-  Local de ataque 4a, corresponde a 1,5m, a partir da linha lateral esquerda 

para o interior do campo. 

-  Local de ataque 4b, corresponde a um espaço de 2m e é definido 1,5m a 

partir da linha lateral esquerda até aos 3,5m, para o interior do campo. 

-  Local de ataque 3c, corresponde a um espaço de 1,5m e é definido 3,5m a 

partir da linha lateral esquerda até aos 4,5m, para o interior do campo. 
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-  Local de ataque 3b, corresponde a um espaço de 1m e é definido 4,5m a 

partir da linha lateral esquerda até aos 5,5m, para o interior do campo. 

-  Local de ataque 3a, corresponde a um espaço de 1,5 metro e é definido 

5,5m a partir da linha lateral esquerda até aos 7,5m, para o interior do 

campo. 

-  Local de ataque 2, corresponde a um espaço de 1,5m e é definido 7,5m a 

partir da linha lateral esquerda até aos 9m já na linha lateral direita. 

 

Ataque de 2ª linha 

Consideramos os ataques realizados da zona defensiva, aqueles que são 

realizados atrás da linha de três metros e por jogadores que se encontram na 

defesa. Dividimos a linha de três metros em 5 locais de ataque, que a partir da 

linha lateral esquerda são assim definidos: 

-  Local de ataque 5, corresponde a 2m, a partir da linha lateral esquerda 

para o interior do campo. 

-  Local de ataque 6b, corresponde a um espaço de 2m e é definido 2m a 

partir da linha lateral esquerda até aos 4m, para o interior do campo. 

-  Local de ataque 6a, corresponde a um espaço de 2m e é definido 4m a 

partir da linha lateral esquerda até aos 6m, para o interior do campo. 

-  Local de ataque 1b, corresponde a um espaço de 1,5m e é definido 6m 

a partir da linha lateral esquerda até aos 7,5m, para o interior do campo. 

-  Local de ataque 1a, corresponde a um espaço de 1,5m e é definido 

7,5m a partir da linha lateral esquerda até aos 9m a linha lateral direita. 

 

4.5.3. Tipo de ataque 
Os atacantes têm vindo a desenvolver uma elevada multiplicidade de recursos 

de ataque, que os torna cada vez menos previsíveis e consequentemente mais 

efectivos. 

Utilizamos uma terminologia adaptada de Weishoff (2002) e de Castro & 

Mesquita (2007) para analisar o tipo de ataque utilizado na finalização. 
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-  Ataque em força ou potente (AP), ataque executado com o máximo da 

força, normalmente no sentido da corrida de aproximação e em o ponto 

de contacto com a bola também é máximo. 

-  Ataque contra o bloco para fora (BF), o atacante procura explorar as 

fraquezas do bloco adversário, atacando a bola de encontro ao bloco, 

para que esta ressalte para fora ou de encontro a vareta. 

-  Ataque contornando o bloco (AC), corresponde aos ataques 

efectuados na pequena diagonal para o espaço entre os dois 

defensores da linha defensiva e da linha ofensiva ou para a linha dos 

três metros e corresponde também aos ataques efectuados a linha para 

uma área compreendida entre a linha lateral do lado do ataque e um 

metro para o interior do campo até a linha de fundo. 

-  Ataque para o fundo do campo (AF), corresponde aos ataques em 

que o atacante bate a bola para o fundo de campo, procurando tirar 

proveito do avanço da linha defensiva adversária. 

-  Ataque enrolado (AE), a bola é contactada na parte inferior, com a mão 

em “concha” e os dedos bem afastados. Os jogadores executam um 

movimento enrolado com o pulso para imprimir rotatividade à bola.  

-  Ataque em amorti (AA), corresponde aos ataques em que a bola é 

contactada na parte inferior com a ponta dos dedos e é executado por 

cima do bloco para um espaço vazio do campo adversário. Um outro 

tipo de amorti consiste em contactar a bola na parte superior e com um 

movimento rápido de pulso impulsiona a bola para baixo na direcção do 

campo adversário. 

- Ataque no meio do bloco (MB), o atacante procura explorar o espaço 

entre os blocadores, este ataca é muito complicado para os blocadores 

porque é efectuado quando o bloco não está bem formado. 
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4.5.4. Efeito do ataque 
Os parâmetros de eficácia do ataque no nosso estudo foram definidos, tendo 

por base os parâmetros que vêm definidos no manual Data Volley System e pela 

adaptação efectuada, para o alto nível, pela equipa técnica da SNSM portuguesa. 

 

Quadro 7. Explicita os parâmetros de avaliação do ataque indicando os aspectos a que corresponde cada valoração 

Erro do atacante: ataque para a rede, ataque para fora, falta técnica (transporte) ou outra falta. 

 
0 
 

Erro decorrente da acção do adversário sobre a bola. 

 
1 
 

O ataque é facilmente defendido pelo adversário. 

 
2 
 

Ataque devolvido pelo bloco e defendido pela própria equipa. 

 
3 
 

Ataque defendido com dificuldade pelo adversário. 

 
4 
 

Ponto ganho. 

 
5 
 

 

 

5. Elaboração do instrumento de recolha de dados. 
O instrumento de recolha dos dados consiste numa ficha de observação 

sistemática, na qual se registaram as variáveis de análise, ordenadas por 

procedimentos de jogo (anexo - 5). 

Utilizamos, para identificação de cada uma das fichas de observação os 

seguintes indicadores: data da observação; número da folha de observação; 

competição; ano de competição; local da competição; número do jogo; designação 

das equipas envolvidas; resultado final do jogo; equipa observada; momento do 
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jogo; número do set e respectivo resultado. Foram, também registadas na ficha de 

observação, os indicadores de avaliação das variáveis recepção, organização 

ofensiva e ataque. 

Com o intuito de testar se a ferramenta de observação e as condições de 

observação serviam ao propósito deste estudo, realizamos uma observação prévia 

de um jogo da selecção portuguesa sénior masculina, efectuado na fase de 

apuramento da Liga Mundial, frente à selecção brasileira sénior masculina, uma 

das selecções participantes no nosso estudo, verificando-se que os requisitos 

necessários eram cumpridos. 

 

 

6. Procedimento estatístico 
- A estatística descritiva habitual para obter percentagens, médias, desvios 

padrão e amplitude de variação (para obter as frequências e respectivas 

percentagens); 

- Para testar a associação entres diferentes indicadores (parâmetros) de 

análise utilizamos o qui-quadrado (X2) de Pearson em tabelas de 

contingência e o V de Cramer. Nos casos em que mais de 20% das células 

apresentavam valor de “n” inferior a 5, recorreu-se ao teste de Monte Carlo, 

que nos permite obter a probabilidade exacta. O nível de significância 

considerado foi de 5%. 

- Para aprofundar as análises comparativas efectuadas, atendemos aos 

valores dos resíduos corrigidos, procurando valores menores que -2 

(indicam uma associação negativa entre variável independente e 

dependente) e superiores a 2 (indicam uma associação positiva). 

 

Para o tratamento estatístico dos dados obtidos da observação, utilizamos o 

programa Excel para o Windows XP e o programa estatístico, Statistical Program 

for Social Sciences versão 15.0 (SPSS - 15.0). 
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7. Fiabilidade da observação 
Com o intuito de verificar a consistência das observações considerámos a 

fiabilidade intra observador (o mesmo observador interpretou e registou a mesma 

realidade em duas ocasiões temporariamente distintas) e a fiabilidade inter 

observador (dois observadores interpretaram e registaram a mesma realidade). No 

caso da fiabilidade intra observador, as duas observações ocorreram com um 

intervalo superior a 15 dias. 

A observação da fiabilidade, foi feita, com 4 jogos entre as 4 selecções 

constituintes da amostra. Os jogos contêm 13 sets, que compreende 585 das 2483 

acções observadas, correspondendo a 23,6% das acções observadas. Esta 

percentagem amostral é superior aos valores mínimos de 10% estipulados pela 

literatura (Tabachnick e Fidell, 1989). 

Para aferir o grau de fiabilidade das observações, recorremos à fórmula de Van 

Der Mars (1989), verificando a percentagem de acordos e desacordos entre as 

duas observações: 

 

 

Acordos 

Acordos + Desacordos 
X 100

 

 

Tabachnick & Fidell (1996), estipulam um valor mínimo de 80%, para que se 

considere a observação fiável. Os valores encontrados no nosso estudo são 

superiores a esse valor, como é visível no quadro seguinte: 
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Quadro 8. Percentagem de acordos da análise intra observador 

Variáveis observadas Nº de obs 
Nº de 

Acordos 

Nº de 

desacordos 

% de 

acordos 

Kappa de 

cohen 

      
Eficácia da recepção 585 585 0 100% 1 

Zona de distribuição 585 585 0 100% 1 

Marcação do central adversário 585 585 0 100% 1 

Tomada de decisão do blocador central 585 585 0 100% 1 

Pontos de partida do bloco adversário 585 585 0 100% 1 

Eficácia da distribuição 585 585 0 100% 1 

Número de atacantes 585 584 1 99,8% 0,99 

Organização do ataque no espaço de 585 584 1 99,8% 0,99 

Tempo do ataque 585 585 0 100% 1 

Complexidade ofensiva 585 584 1 99,8% 0,99 

Jogador atacante 585 585 0 100% 1 

Local de ataque 585 585 0 100% 1 

Tipo de ataque 585 584 1 99,8% 0,99 

Efeito do ataque 585 585 0 100% 1 

Efeito do ataque sobre o bloco 585 585 0 100% 1 

 

Para todas as variáveis as percentagens de acordos estiveram acima dos 80%, 

valores acima dos limites mínimos definidos pela literatura (Van der Mars, 1989) o 

que revela a fiabilidade dos dados obtidos. O valor mínimo encontrado foi de 

99,5% na variável organização do ataque no espaço de rede na fiabilidade inter-

observador e 18 das 30 variáveis registaram os valores de 100%. 

 

Utilizamos também o Kappa de Cohen para controlar os acordos registados 

por acaso. Os valores registados situaram-se entre 0,99 e 1 na fiabilidade intra-

observador e na fiabilidade inter-observador, o que demonstra que as 

observações são fiáveis o suficiente para serem utilizadas como ferramentas 

científicas. 
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Quadro 9. Percentagem de acordos da análise inter observador 

Variáveis observadas Nº de obs
Nº de 

Acordos 

Nº de 

desacordos

% de 

acordos 

Kappa de 

cohen 

      

Eficácia da recepção 585 583 2 99,7% 0,99 

Zona de distribuição 585 583 2 99,7% 0,99 

Marcação do central adversário 585 584 1 99,8% 0,99 

Tomada de decisão do blocador central 585 585 1 99,8% 0,99 

Pontos de partida do bloco adversário 585 585 0 100% 1 

Eficácia da distribuição 585 585 0 100% 1 

Número de atacantes 585 583 2 99,8% 0,99 

Organização do ataque no espaço de 585 583 3 99,5% 0,99 

Tempo do ataque 585 585 0 100% 1 

Complexidade ofensiva 585 583 2 99,7% 0,99 

Jogador atacante 585 585 0 100% 1 

Local de ataque 585 585 0 100% 1 

Tipo de ataque 585 584 1 99,8% 0,99 

Efeito do ataque 585 585 0 100% 1 

Efeito do ataque sobre o bloco 585 585 0 100% 1 
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V – Apresentação e discussão dos resultados 
 
 
1. Eficácia da recepção e zona de distribuição (anexo - 6) 
 

Análise descritiva da recepção. 

A recepção que permite a organização ofensiva com todas as opções de 

ataque destaca-se claramente das outras, com uma percentagem de ocorrência 

de 61,2%. O parâmetro de avaliação da eficácia da recepção, posicionado no 

segundo lugar, foi a recepção que não permite a organização ofensiva com 

percentagem de 18,1% de ocorrência, valor próximo do terceiro parâmetro a 

recepção que permite a organização ofensiva sem todas as opções de ataque 

com 11,6% de ocorrência. 

Com as devidas reservas, pensamos que a elevada qualidade do serviço 

das equipas de elite e a obrigatoriedade de criar problemas a uma recepção com 

níveis de eficácia tão elevados, poderão ter contribuído para tornar as duas 

situações mais extremas (recepção com todas as opções de ataque e a recepção 

que não permite a organização ofensiva) as mais frequentes. 

Por outro lado, as situações de recepção que permitem a organização 

ofensiva totalizam 72,8% das ocorrências, o que diz muito da eficácia da recepção 

no voleibol de elite. A possível justificação para a existência de um valor tão 

elevado, poderá residir no facto dos parâmetros de avaliação da recepção já não 

serem efectuados em função do local de queda da bola, mas sim em função das 

condições que proporciona para a organização do jogo ofensivo, o que pensámos 

estar muito mais de acordo com a elevada mobilidade e capacidade ofensiva com 

o actual Voleibol de elite. 

O erro da própria equipa na recepção, representa 5,8% das ocorrências, que 

tendo em conta a qualidade e a agressividade do serviço adversário, reforça muito 

a excelência da recepção no Voleibol de elite. 
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Quadro 10. Tabela de percentagens de frequência da eficácia da recepção 
 Frequência Percentagem 

Erro da própria equipa na recepção 120 5,8

Bola para cima da rede - penalty 21 1,0

Bola para o campo adversário 49 2,4

Recepção não permite organização ofensiva 377 18,1

Recepção permite a organização ofensiva sem todas opções de ataque 241 11,6

Recepção permite todas as opções de ataque 1274 61,2

Total 2082 100,0

 

Análise descritiva da zona de distribuição 

A ZDP destaca-se significativamente das outras zonas de distribuição com 

68,6% das ocorrências, seguida da ZDR com 23,0% das ocorrências e por último 

da ZDI com 8,4% de ocorrências. 

 

Análise inferencial 

Para a análise inferencial não consideramos o erro da própria equipa na 

recepção, a bola para cima da rede – penalty e a bola para o campo adversário 

em virtude de nestas circunstâncias não ocorrer distribuição. 

Existe uma associação significativa entre a eficácia da recepção e a zona de 

distribuição (χ2=1538,162; p<0,001) sendo a correlação de nível forte (V de 

Cramer=0,641). As células que mais contribuíram para está associação foram: 

- Na ZDP mais do que era esperado a recepção com todas as opções 

de ataque; e menos do que era esperado a recepção que não permite 

a organização ofensiva, e a organização ofensiva sem todas as opções 

de ataque. 

- Na ZDI ocorreu mais do que era esperado a organização ofensiva sem 

todas as opções de ataque; e menos do que era esperado a recepção 

com todas as opções de ataque. 

- Na ZDR ocorreu mais do que era esperado a organização ofensiva 

sem todas as opções de ataque e a recepção que não permite a 
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organização ofensiva com maior relevância para esta última; e menos 

do que era esperado a recepção com todas as opções de ataque.  

A ZDR é por definição uma zona que não permite a organização ofensiva, por 

varias razões, tais como: 

- o facto de se situar muito longe dos locais de ataque utilizados pelos 

atacantes centrais; 

- por se situar muito longe da zona nevrálgica da rede, para a realização 

de combinações de ataque; 

- e pelo facto de alguns dos passes não serem realizados pelo próprio 

distribuidor. 

Todavia no nosso estudo apresentou valores substancialmente elevados 

(30,7% de acções de jogo), o que se traduz em 74 ocorrências de jogo, onde seria 

possível a realização de combinações de ataque, mesmo que, sem todas as 

opções de ataque. Esta ideia é reforçada pelo facto de estes valores se 

aproximarem demasiado dos valores para o mesmo parâmetro da zona de 

distribuição importante (38,2% e um valor de frequência de 92 acções). 

Com as devidas cautelas avançamos com uma explicação para este facto e 

que se prende directamente com as dimensões das zonas em questão. Durante 

as observações, detectamos que não raramente eram dirigidas bolas para a zona 

restante do campo próximas da zona de distribuição importante que permitiam a 

organização ofensiva. Sendo assim seria interessante considerar em futuros 

estudos o alongamento desta zona para ambos os lados. 

 

 

2. Posição do distribuidor e complexidade ofensiva (anexo - 7) 
 
Análise descritiva da complexidade da organização ofensiva 

Relativamente à complexidade da organização ofensiva do jogo de elite, a 

organização de jogo muito complexa apresenta 51,5% de ocorrência, seguindo-se 

a organização ofensiva de elevada complexidade, com 21,5% de ocorrências, o 
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que nos permite afirmar desde logo que 73% do jogo ofensivo do nível de elite é 

efectuado em níveis muito altos de complexidade ou de excelência. 

A complexidade ofensiva simples é o terceiro parâmetro mais valorado, com 

18,4% de ocorrência. 

Por último surgem as situações de organização ofensiva complexa com uma 

percentagem de ocorrência baixa, 8,7%, caracterizando-se por situações 

ofensivas em que são envolvidos 2 a 3 atacantes, utilizando esporadicamente o 

T1 e mais frequentemente o T2, em situações de igualdade ou inferioridade 

numérica no espaço de rede. 

 

Análise descritiva da posição do distribuidor 

Relativamente à posição do distribuidor, destaca-se P5 e P6 com valores de 

ocorrência significativamente mais elevados, de 22,5% e 21,7% respectivamente, 

contrastando com os 15,3% de ocorrência de P1, com os 14,2% de ocorrência de 

P4, com os 13,5% de ocorrência de P3 e com os 12,8% de ocorrência de P2. 

Esta diferença de P5 e P6 para as outras posições poderá ficar a dever-se ao 

facto das equipas iniciarem a maioria das rotações em P2, P1 e P6 e 

consequentemente em sets mais curtos, efectuarem mais rotações nas duas 

posições anteriormente referidas; salientamos que a seguir a P5 as posições 

apresentam um registo sequencial de ocorrência descendente e P4 apresenta um 

registo de ocorrência (14,2%) superior a P3 (13,5%), que sucessivamente 

apresenta um registo sequencial superior a P2 (12,8%). Um outro factor que 

poderá concorrer para a diferença anteriormente referida será o facto de o Brasil 

utilizar constantemente e as outras equipas, esporadicamente, a dupla 

substituição no final dos sets. 

 

Análise inferencial 

Não existe uma associação significativa entre a posição do distribuidor e a 

complexidade ofensiva (χ2=26,555; p 0,126) sendo a correlação de nível forte (V 
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de Cramer=0,073). Apenas quatro células em vinte e quatro apresentam valores 

de resíduos ajustados fora do intervalo [2;2]. 

- Quando o distribuidor se encontra em P2 mais do que era esperado 

elevada complexidade ofensiva; e menos do que era esperado a 

organização ofensiva muito complexa. 

- Quando o distribuidor se encontra em P6 mais do que era esperado a 

organização ofensiva muito complexa; e menos do que era esperado a 

organização ofensiva elevada complexidade. 

Numa discussão breve do que isto significa no jogo de elite, a posição do 

distribuidor já se apresenta como um problema de adaptação funcional em função 

da posição de partida, tendo em vista a optimização da organização ofensiva. 

Todavia em relação a P2 e P6 poderemos encontrar algumas explicações 

perfeitamente plausíveis para os resultados obtidos. P2 é uma formação crítica 

para a organização ofensiva da equipa por várias razões: 

- em P2 a equipa troca de central, perde o C1 que foi para o serviço e 

entra na rede o C2 que habitualmente não é um atacante tão forte; 

- assim, é decisivo que o mais cedo possível, o central marque uma 

posição forte na rede, atraindo para si as atenções do bloco adversário. 

É muito importante que o central jogue um tempo de ataque muito 

rápido, que obrigue a fixar a atenção o central adversário. 

- O facto de logo à partida o distribuidor já se encontrar na zona de 

distribuição nevrálgica para a organização ofensiva, de ter o central no 

seu campo de visão, com uma linha de aproximação directa para 

atacar, pode concorrer para potenciar as situações de elevada 

complexidade ofensiva; 

- por outro lado, o oposto tem de efectuar a corrida de aproximação 

mais longa para atacar por zona defensiva o que lhe pode retirar 

alguma possibilidade de atacar rápido e combinado e mais importante 

liberta o seu blocador directo para auxiliar o seu blocador central; 
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- também é importante ter em atenção que se o serviço adversário 

consegue hipotecar o A1, a equipa vê-se na situação de organizar o 

jogo de ataque sem nenhum jogador de ponta na rede. 

Tendo em conta todos os aspectos anteriormente referenciados é decisivo, 

que sempre que a bola chegue ao distribuidor com as mínimas condições para 

jogar com um elevado nível de complexidade é muito importante que o faça. 

Com as devidas ressalvas, estas mesmas razões deverão servir para 

entender as razões pelas quais, em P2, as equipas utilizam menos do que seria 

de esperar as situações muito complexas, sempre que a recepção reúne o mínimo 

de condições para organizar o jogo ofensivo, as equipas procuram realizá-lo no 

mais elevado nível de complexidade. 

P6, é logo a partida uma formação muito difícil para a organização de jogo 

ofensivo, consequentemente ainda mais difícil para a organização ofensiva de 

elevada complexidade, por diversas prováveis razões: 

- o oposto têm de sair da rede para ir atacar limitando-o na utilização de 

tempos de ataque muito rápidos; 

- o central vem de Z2, que se situa fora da zona de visão do distribuidor 

e que não permite ao central uma corrida de aproximação tão directa 

com seria desejável para a realização de T0 de ataque; 

- por outro lado, as equipas adversárias são especialistas em tirar 

proveito destes aspectos dificultando a organização ofensiva. 

 

 

3. Complexidade ofensiva e eficácia do ataque (anexo - 8) 
 

Análise descritiva da eficácia do ataque 

No que diz respeito à eficácia do ataque, o nível de elite diverge muito dos 

estudos que se apresentam na literatura. 

O parâmetro de análise da eficácia do ataque que apresenta claramente 

maior ocorrência é o ataque ponto (48,4%). Distante, mas não muito, o segundo 
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efeito que mais acontece é o ataque difícil para a equipa adversária (20,7%). 

Estes dois parâmetros, conjuntamente com o quinto efeito que mais acontece, o 

ataque devolvido jogável do bloco adversário (7,7%) e que caem dentro das 

acções de ataque que são avaliadas positivamente no Voleibol de elite, totalizam 

76,8% das acções de ataque. 

O terceiro efeito que mais acontece é o erro do atacante devido a acção do 

adversário (10,4%) e o quarto efeito é o erro do atacante (7,8%), que 

conjuntamente com o sexto efeito que mais acontece, o ataque fácil para o 

adversário (5,0%) e que caem dentro das acções de ataque, que são avaliadas 

negativamente no Voleibol de elite, totalizando 24,2% das acções de ataque. 

Analisando os dados podemos verificar que a eficácia de ataque no Voleibol 

de elite é elevadíssima, os jogadores praticamente não cometem erros, senão 

vejamos: aproximadamente 50% das acções de ataque efectuadas traduzem-se 

em ponto; dos 50 e pouco por cento das acções de ataque restantes (28,0%) 

criam grande dificuldade ao adversário ou permitem organizar um novo ataque por 

parte da equipa atacante; isto é tanto mais relevante quanto para uma eficácia tão 

elevada, apenas se cometem 7,8% de erros, os quais podem ser atribuídas 

responsabilidades directas ao atacante. 

Relativamente à literatura, em diversos estudos (Papadimitriou et. al., 2004; 

Silva, 2005), o segundo parâmetro mais frequente, relativamente a eficácia do 

ataque é a continuidade. Apesar de nestes estudos só apresentavam uma 

categoria para as situações de continuidade, tal não aconteceria no nosso estudo 

se agregasse-mos todas as acções de continuidade num só grupo, totalizando 

33,4% das acções, muito abaixo dos 48% de ataque ponto.  

Noutros estudos (Neves, 2004; João, 2004), porque separaram a 

continuidade em várias categorias, o segundo parâmetro mais frequente 

relativamente a eficácia do ataque é o erro. É aqui que o nosso estudo diverge 

significativamente dos estudos efectuados anteriormente, em dois aspectos 

fundamentais: 
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- primeiro nos outros estudos não foi separado o erro cometido, do erro 

provocado; 

- mas, mesmo englobando o erro do atacante (erro cometido) no mesmo 

grupo do erro do atacante devido a acção do adversário (erro 

provocado), obteríamos uma percentagem de ocorrências de 18,2% no 

total, que apesar de muito próximo, ainda assim, é inferior ao ataque 

difícil para o adversário que apresenta um total de percentagem 

ocorrência de 20,4%. 

 

Análise inferencial 

Existe uma associação significativa entre a complexidade ofensiva e a 

eficácia do ataque (χ2=208,156; p<0,001) sendo a correlação de nível forte (V de 

Cramer=0,194). As células que mais contribuíram para está associação foram: 

- Na elevada complexidade ofensiva mais do que era esperado o ataque 

ponto; e menos do que era esperado o ataque difícil para o campo 

adversário; o ataque devolvido do bloco; o ataque fácil para o 

adversário e o erro do atacante devido a acção do adversário. 

- Na organização ofensiva muito complexa ocorreu mais do que era 

esperado o erro do ataque devido a acção do adversário, o ataque 

devolvido do bloco, o ataque difícil para o adversário; e menos do que 

era esperado o ataque ponto. 

- Na organização ofensiva complexa ocorreu mais do que era esperado 

o ataque difícil para o adversário; e menos do que era esperado o 

ataque fácil para o adversário. 

- Na organização ofensiva simples ocorreu mais do que era esperado o 

erro no atacante, o erro do atacante devido a acção do adversário, 

ataque fácil para o adversário; e menos do que era esperado o ataque 

ponto. 

A elevada ocorrência de ataque ponto nas situações de organização 

ofensiva de elevada complexidade sugere uma superioridade esmagadora do 
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ataque sobre o bloco e defesa adversária, que quase não têm possibilidade de 

intervenção sobre a bola. Neste nível de complexidade as situações de erro são 

insignificantes ou muito reduzidas. 

A eficácia do ataque em situações de organização ofensiva muito 

complexas, embora no ataque ponto apresentem valores abaixo do que seria 

esperado, possui um nível de complexidade que cria grandes dificuldades à 

organização do contra-ataque adversário, aumentando assim, substancialmente, a 

possibilidade de pontuar na acção de bloco ou contra ataque subsequente; além 

disto, é um nível de organização que permite recuperar muitas bolas do bloco 

adversário de forma a atacar novamente. Parece ser um nível de complexidade 

ofensiva que apresenta um razoável nível de adaptação, do bloco e da defesa 

adversária, se tomar-mos em consideração que o ataque difícil para adversário, o 

ataque devolvido jogável do bloco e o erro do atacante devido a acção do 

adversário ocorrerem mais do que era previsto. 

As situações de organização ofensiva complexa caracterizam-se por um 

nível de complexidade inferior aos dois níveis anteriormente analisados. No 

entanto apresenta uma ocorrência acima do que seria esperada do ataque difícil 

para o bloco e defesa adversária e uma ocorrência inferior ao que seria de esperar 

do ataque fácil para o adversário. Tal sugere ser um nível de complexidade que 

cria muitas dificuldades ao adversário, o que poderá ser explicado pela 

capacidade táctica individual dos ataques de elite para resolver a seu favor, 

situações de igualdade e até de inferioridade no confronto com o bloco e defesa 

adversária. 

Relativamente às situações de organização ofensiva com um nível de 

complexidade simples apresentam-se, segundos os dados obtidos, como muito 

penalizadoras para a equipa atacante. A ocorrência de ataque ponto fica abaixo 

do que seria esperado e todos os parâmetros avaliados negativamente em termos 

estatísticos (ataque fácil para o adversário, o erro devido a acção do adversário e 

o erro do atacante) apresentam uma elevada ocorrência. 
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Numa análise mais pormenorizada do quadro 13, podemos referir que os 

jogadores atacantes têm grandes dificuldades em pontuar, e o máximo que 

conseguem, com alguma relevância, é um ataque fácil para o adversário. Isto no 

nível de elite, pressupõe um contra ataque com um nível de complexidade alto e 

muito efectivo, razão pela qual é atribuída uma avaliação negativa a este 

parâmetro da eficácia do ataque. Resumindo, as combinações simples 

apresentam uma percentagem de sucesso muito baixa e simultaneamente 

apresenta uma grande probabilidade do adversário conseguir controlar facilmente 

o ataque, quando a bola consegue ultrapassar o bloco. As combinações simples 

apresentam ainda uma elevada probabilidade de ocorrência de erro 

principalmente por acção do bloco adversário, mas também por erro do atacante. 

 

 

4. Complexidade ofensiva e zona de distribuição (anexo - 9) 
 

Análise inferencial 

Existe uma associação significativa entre a zona de distribuição e a 

complexidade ofensiva (χ2=1107,273; p<0,001) sendo a correlação de nível forte 

(V de Cramer=0,547). As células que mais contribuíram para está associação 

foram: 

- Na ZDP mais do que era esperado a complexidade ofensiva de 

elevada complexidade e de muita complexidade; e menos do que era 

esperado a organização ofensiva complexa e simples. 

- Na ZDI ocorreu mais do que era esperado a organização ofensiva 

complexa; e menos do que era esperado a organização ofensiva de 

elevada complexidade e simples. 

- Na ZDR ocorreu mais do que era esperado a organização ofensiva 

complexa e simples com maior relevância para esta última; e menos do 

que era esperado a organização ofensiva de elevada complexidade e 

de muita complexidade. 
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A leitura da tabela de contingência mostra, claramente, que a organização 

ofensiva com níveis altos de complexidade (elevada complexidade e muita 

complexidade) está relacionada inequivocamente com a ZDP. Pensamos que será 

devido à necessidade da proximidade da rede por parte dos tempos de ataque 

muito rápidos (T0 e T1), para lhes permitir: 

- fixar, posicionalmente, a atenção do blocador central adversário; 

- e paralelamente, obrigar o referido blocador, a optar por outros tempos 

de ataque, mais lentos, ou a arriscar saltando com os tempos rápidos; 

Estes dois aspectos são conjugados em jogo com o objectivo de gerar uma 

mais valia atencional no blocador central adversário, a favor da organização 

ofensiva da sua própria equipa, que consequentemente é superiormente gerida 

pelos jogadores distribuidores de elite. Isto acontece no momento (com a bola na 

mão) e em função da acção do blocador central adversário. 

Com as devidas reservas, os sistemas ofensivos de alta complexidade 

aparentam depender muito mais do potencial intimidatório, que os atacantes 

centrais provocam nos blocadores adversários do que da sua efectividade de 

ataque. As nossas vivências como treinadores, juntos dos jogadores de alto nível, 

induzem-nos a pensar que os centrais atacantes intimidadores são alvo de maior 

atenção e preocupação por parte dos blocadores centrais, do que os atacantes 

centrais mais efectivos, mas que não são tão considerados. Outro aspecto que 

poderá justificar um valor tão forte de ocorrências de elevado nível de 

complexidade na ZDP é o facto de que distribuidor, dentro desta zona, não ocupar 

as trajectórias das corridas de aproximação para ataque, principalmente dos 

atacantes de ponta, não limitando assim, com a sua acção de jogo, a utilização de 

todos os atacantes disponíveis. Lembramos, que este é um dos três critérios 

(tempo de ataque, número de jogadores envolvidos e relação numérica no espaço 

de rede) a respeitar para que a organização ofensiva apresente um alto nível de 

complexidade para o bloco e defesa adversária. 

A organização ofensiva complexa com 4,6% de ocorrência na ZDP e a 

organização ofensiva simples com apenas 2,7% de ocorrência, apresentam 
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valores muito abaixo do que era esperado. Este aspecto, é demonstrativo duma 

excepcional capacidade ofensiva, principalmente nos aspectos que se relacionam 

com a mobilidade no espaço de ataque e com disponibilidade para entrar em 

sistema ofensivo. Os jogadores centrais têm de possuir grande capacidade para 

se ajustarem com o local de distribuição e uma elevada mobilidade, para 

conseguirem utilizar com tanta frequência e efectividade tempos de ataque tão 

rápidos, numa zona de distribuição tão ampla. Por outro lado, os outros jogadores 

atacantes evidenciam uma elevada adaptabilidade às contingências impostas pelo 

jogo e uma grande capacidade de entrar em sistemas ofensivo após recepção, o 

que consequentemente evidencia uma grande plasticidade do sistema de jogo 

ofensivo. 

Relativamente à ZDI, é uma zona que apresenta algumas dificuldades 

para o distribuidor, tais como: 

- implica um deslocamento prévio da rede para a ZDI podendo limitar o 

distribuidor nas opções de distribuição, o que vai diminuir na 

organização ofensiva  o número de opções de ataque e 

consequentemente no número de atacantes utilizáveis; 

- é também uma zona de distribuição muito longe da rede, o que limita a 

utilização do T0 e T1, principalmente nas costas do distribuidor; à 

frente do distribuidor aumenta muito o risco de erro na ligação com o 

atacante central e/ou a possibilidade do atacante ser blocado, pelo 

facto de ser um passe que percorre algum espaço antes de ser 

atacado podendo dar tempo ao blocador central adversário de blocar 

com sucesso; 

- o facto de ser uma zona que coincide com a zona de ataque do 

jogador atacante de zona 6 e de zona 1 e por coincidir com o espaço 

onde ocorrem algumas das trajectórias das corridas de aproximação do 

central atacante. 

Com as devidas cautelas, pensamos que os baixos valores de frequência, 

relativamente à frequência esperada para a elevada complexidade ofensiva na 
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ZDI poderá ser justificada pela reduzida frequência na organização ofensiva de 

elevada complexidade. 

A organização ofensiva complexa, na nossa proposta estruturadora da 

complexidade ofensiva tipifica dois cenários: um com a utilização do T1 

envolvendo 2 atacantes na situação de inferioridade numérica no espaço de rede; 

e um outro menos complexo com a utilização, de pelo menos, o T2 de ataque, 

envolvendo 3 atacantes numa situação de igualdade numérica no espaço de rede. 

Gestão do risco em função das probabilidades de sucesso: sempre que o 

distribuidor consegue chegar cedo à zona de distribuição, e pode jogar rápido (T2) 

criando dificuldade ao bloco, não precisa de correr tantos riscos optando jogar T2 

nas pontas (Z2 e Z4). Quando o central não tem possibilidades de atacar com T1, 

o distribuidor procura acelerar o jogo (T2) nas pontas (Z2 e Z4). É uma zona que 

permite jogar com T2 na ponta e correndo alguns riscos com o atacante central 

utilizado na organização ofensiva (T1). 

Relativamente à ZDR apresenta muitas limitações à utilização do T0 e T1, 

o que poderá explicar valores de ocorrência tão abaixo do que era previsto na 

organização ofensiva de elevada complexidade e na organização ofensiva muito 

complexa. 

A organização ofensiva de complexidade simples apresenta um valor de 

ocorrência muito acima do esperado, provavelmente pelo facto da distribuição ao 

ser realizada muito afastada da rede potenciar o T2 e principalmente o T3 de 

ataque. Mais, contrariamente às outras zonas, que são zonas de total 

responsabilidade do distribuidor, nesta zona de distribuição alguns passes são 

efectuados pelos atacantes ou pelo libero, o que por uma lado reduz o número de 

atacantes disponíveis para participar na organização ofensiva, e por outro 

aumenta a utilização do T3 em virtude destes jogadores não serem especialistas 

na acção de distribuição. 
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5. Zona de distribuição e tempo de ataque (anexo - 10) 
 

 

Análise descritiva do tempo de ataque 

O tempo de ataque que apresenta maior ocorrência é o T2 (45,1%), 

provavelmente por ser um tempo utilizado consistentemente por muitos atacantes 

(os dois atacantes recebedores, mais o oposto), porque apesar de ser rápido, a 

sua utilização representa baixo risco para os atacantes. Por outro lado, pressiona 

muito o bloco adversário, limitando-o muito na formação de bloco colectivo 

compacto. Outro aspecto a ter em conta, pela sua importância no Voleibol de elite, 

é o facto de muita organização ofensiva ser estruturada em torno da potenciação 

do T2 de ataque, principalmente nas pontas (zonas 2 e 4), conjuntamente com o 

facto de há vários anos existir uma tendência clara de aceleração do T3 em 

direcção do T2. No entanto, o valor de ocorrência do T2 parece-nos apresentar 

tendência para baixar no sentido dos tempos rápidos. Num estudo recente de 

2004, Neves apresentava valores substancialmente superiores de ocorrência 

(56,5%) para este tempo de ataque. 

O segundo tempo de ataque que apresenta maior frequência é o T1 

(21,7%) com uma elevada frequência, pelo facto de apresentar valores muito 

próximos dos apresentados na literatura 25,9% (Neves, 2004), com a diferença de 

que neste estudo o T0 não estar contemplado, deduzindo-se poder estar 

englobado no T1. 

O T3 (21,5%) é o terceiro tempo de ataque mais frequente, mas por seu 

turno apresenta valores altos, o que pode ser explicado pela excelência do serviço 

neste nível competitivo, capaz de criar muitas situações de ruptura na recepção. 

No nosso estudo, a recepção que não permite organização ofensiva foi a segunda 

mais frequente, o que explica o valor alto do T3, visto esta ser potenciadora da 

utilização de tempos de ataque mais lentos. 

O T0 (11,6%) é o tempo de ataque menos frequente, apresentando no 

entanto um valor de ocorrência muito elevado comparativamente com os 2,1% 
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apresentados no estudo de Castro, (2006). Mais, até há pouco tempo nem sequer 

era um valor estudado e no entanto é decisivo no Voleibol de elite, por impor à 

equipa adversária a utilização de commit block, potenciadora de situações 1x0 e 

1x1 no ataque, altamente vantajosas para a equipa atacante. 

Um aspecto importante que ressalta no nosso estudo, é o facto dos 

tempos de ataque rápidos, T0 e T1, totalizarem 33,3% de ocorrências. Estes 

valores seriam colocados como segundo valor com maior número de ocorrências, 

o que é significativo e que poderá explicar alguns dos resultados obtidos no nosso 

estudo, e possivelmente um dos factores mais fortes para a caracterização da 

organização ofensiva das equipas de elite. 

 

 

Análise inferencial 

Existe uma associação significativa entre a zona de distribuição e o tempo 

de ataque (χ2=779,470; p<0,001) sendo a correlação de nível forte (V de 

Cramer=0,461). As células que mais contribuíram para está associação foram: 

- Na zona de distribuição prioritária mais do que era esperado o ataque 

de T0, o ataque de T1, o ataque de T2; e menos do que era esperado o 

ataque de T3. 

- Na zona de distribuição importante ocorreu mais do que era esperado o 

ataque de T2, o ataque de T3; e menos do que era esperado o ataque 

de T0 e de T1. 

- Na zona de distribuição restante ocorreu mais do que era esperado o 

ataque de tempo 3; e menos do que era esperado o ataque de T0, o 

ataque de T1 e o ataque de T2. 

A ZDP destaca-se pela utilização de tempos rápidos muito acima do que 

seria esperado, por várias razões: 

- ser uma zona junto da rede, o que é facilitadora da utilização 

preferencial de tempos de ataque T0 e T1, mas também do T2; 
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- ser uma zona fora das trajectórias das corridas de aproximação para o 

ataque, o que faculta a utilização de todos os jogadores; 

- ser uma zona que permite ao distribuidor efectuar uma leitura exacta 

do adversário, e consequentemente a tomada de boas decisões pela 

sua proximidade com o bloco adversário. 

A zona prioritária conjugada com o distribuidor na rede é potenciadora da 

utilização de tempos muito rápidos de ataque, por obrigar um dos blocadores a 

marcar o segundo toque do distribuidor libertando o espaço de rede para o ataque, 

que é aproveitado recorrendo a ataques de T0 e T1 nessas zonas. 

As percentagens de ocorrência do T3 (5,8%) na zona ZDP logicamente 

previsíveis.  

Nesta zona de distribuição o T0 é de muito difícil execução, porque: 

- esta zona fica posicionada fora da rede, o que provoca grandes 

alterações nas corridas de aproximação dos atacantes; 

- há dificuldade em antecipar o local e o momento em que vai ser 

efectuado o passe, impossibilitando de todo a realização do T0, porque 

é suposto o atacante chegar ligeiramente antes da bola ou da sua 

distribuição. O T0 nestas circunstâncias, além de ser muito arriscado, 

perde muito do seu efeito, porque se o ataque for efectuado perto da 

rede, com a bola a chegar da ZDI, o atacante tem de olhar para a bola 

que está ao lado e atrás de si perdendo o contacto visual com o 

adversário, correndo o risco de ser surpreendido por um blocador que 

não está no seu campo de visão; por outro lado, se o ataque é 

efectuado junto ao distribuidor, na ZDP, a 2m da rede, dá tempo aos 

blocadores para reagirem, perdendo muito do seu efeito surpresa, 

tornando ao bloco mais fácil a sua acção. 

As mesmas análises são plausíveis para a explicação da baixa frequência 

de ocorrência do T1 na ZDI, apenas com uma ressalva: o T1 muito afastado do 

distribuidor (tensa) que obriga à marcação homem a homem por parte do blocador 

central adversário e que é executado no espaço livre entre os blocadores. 
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O T2 na ZDI apresenta valores de frequência elevados possivelmente pelo 

facto de ser um tempo de ataque muito exequível desta zona de distribuição. Por 

outro lado, este tempo de ataque conjugado com a tensa originam duas 

combinações ofensivas, muito características do nível de elite, com a bola nesta 

zona de distribuição e que são: 

- com a tensa “puxar” o jogador blocador central adversário para um 

lado e distribuir para o outro lado um T2 de ataque para o jogador de 

ponta (Z2 ou Z4), procurando desequilibrar o bloco adversário, 

promovendo assim a ocorrência de T2; 

- o princípio da inversão do jogo, quando a bola sai muito da rede e não 

proporciona condições para efectuar jogo rápido. Nesta situação, os 

distribuidores procuram distribuir um tempo rápido (T2) para o lado da 

ponta que se encontra mais afastado do blocador central adversário, 

pretendendo dificultar a acção do bloco adversário e 

consequentemente promover a ocorrência de T2. 

A ZDR é demasiado afastada da rede para permitir de todo a execução de 

tempos rápidos e os poucos que acontecem são tempos de ataque que são 

efectuados nas zonas limítrofes da ZDP e ZDI. Este aspecto explica as tão baixas 

frequências de ocorrência de T0 e T1 nesta zona de distribuição e por outro lado, 

o facto de alguns passes serem efectuados por outros jogadores, que não 

distribuidor, contribui para baixar a utilização dos tempos de ataque rápidos e 

promover a ocorrência do T3. Este tempo de ataque apresenta valores de 

ocorrência muito elevados 69,1% na ZDR, provavelmente, devido ao facto de 

nesta zona a maior parte das distribuições serem efectuadas em situação de 

recurso, potenciadoras da utilização de um tempo de ataque lento e alto (T3). 
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6. Complexidade ofensiva e local de ataque (anexo - 11) 
 

Análise descritiva 

Os locais de ataque mais utilizados são 4a (31,9%), seguindo-se de 2 

(19,1%), 3c (15,6%) e 1a (11,5%). 

O local de ataque 1b (0,3%) apresenta um valor de frequência tão baixo 

que não justifica a sua consideração em estudos futuros. Pensamos que faz 

sentido a sua união com 1a, formando um só local de ataque. 

O local de ataque 5 (0,1%) não é utilizado como local de ataque no 

Voleibol de elite. 

 
Quadro 11. Número de finalizações e respectiva percentagem da zona de ataque 
 Número de finalizações Percentagem de ocorrência 

Zona ofensiva 1555 83,7% 

Zona defensiva 302 16,3% 

 

Análise inferencial 

Existe uma associação significativa entre a complexidade ofensiva e o 

local de ataque (χ2=437,181; p<0,001) sendo a correlação de nível forte (V de 

Cramer=0,280). As células que mais contribuíram para está associação foram: 

- Na organização ofensiva de elevada complexidade mais do que era 

esperado 3c, 3b, 5 e 6b; e menos do que era esperado 4a, 2 e 1a. 

- Na organização ofensiva muito complexa ocorreu mais do que era 

esperado 3c e 3ª; e menos do que era esperado 4a, 6b, 1b e 1a. 

- Na organização ofensiva complexa ocorreu mais do que era esperado 

4b, 2 e 1ª; e menos do que era esperado 3c, 3b e 6b. 

- Na organização ofensiva simples ocorreu mais do que era esperado 

4a, 2, 1b e 1ª; e menos do que era esperado 4b, 3c, 3b, 6b e 6a. 

No Voleibol de elite, quando a equipa consegue reunir as condições para 

atacar com uma organização de elevada complexidade, o ataque ocorre 

significativamente pelo centro da rede e à frente do distribuidor, local de ataque 3b 
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(19,0%), 3c (25,1%) (zona ofensiva) e 6b (8,5%); as zonas extremas apresentam 

valores de ocorrência abaixo do que se espera, 4a (13,7%), 2 (11,0%) e 1a 

(10,8%). Assim, justifica-se pensar que quando a equipa adversária reúne as 

condições para a organização do ataque, com elevado nível de complexidade, o 

bloco da outra equipa deve-se aproximar do centro da rede (bloco interior) e o 

blocador central deverá preparar-se para a utilizar o commit block. 

A forte utilização do local de ataque 6b (60,7%) na organização ofensiva 

de elevada complexidade poderá ser explicada pela utilização do T0 e pela 

capacidade do distribuidor para “sentir” o blocador central adversário, senão 

vejamos: 

- o T0 tem de ser realizado junta à rede, mas principalmente junto do 

distribuidor para reduzir ao mínimo o tempo de leitura e reacção do 

blocador central, com o objectivo de impossibilitá-lo de qualquer 

contacto com a bola, pressionando, em situações futuras, a saltar com 

o jogador atacante (commit block); 

-assim, no T0 se o blocador espera para blocar, o distribuidor deixa a 

bola no atacante central e este ataca sem oposição; se o blocador salta 

com o central o distribuidor passa a bola para outro jogador, se 

possível que esteja livre de marcação pelo bloco adversário; 

- o jogador que tem maior probabilidade de estar livre de marcação do 

bloco adversário é o atacante de zona 6 (recebedor/atacante). 

Pensamos que aqui pode ser encontrada uma relação causa efeito 

entre um T0, correctamente utilizado, e o ataque por zona 6b. Falta-

nos, no entanto, tentar perceber o porquê da utilização da zona 6b e 

não da zona 6a ou ambas, sendo relevante a sua análise em futuras 

investigações. 

Colocando sempre algumas reservas pensamos que a zona 6b apresenta 

uma elevada ocorrência porque: 

- coloca o ataque de zona 6 fora da zona do blocador central que está a 

efectuar o commit block ao T0; 
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- caso o blocador central seja hipotecado pela realização precoce de 

commit block ou tendo induzido o distribuidor adversário em erro, ainda 

tem de se deslocar para blocar o ataque de zona 6; 

- permite efectuar um tempo de ataque muito rápido sem o perigo de os 

dois atacantes (central e recebedor/atacante) chocarem no momento 

de ataque. 

Na organização ofensiva muito complexa, os locais de ataque que 

apresentam percentagens de ocorrência acima do esperado, são o 3a e o 3c. 

Neste nível de complexidade ofensiva estes locais estão ligados à utilização do T1 

de ataque. Mais, o local 3a apesar de parecer corresponder aos T1 realizados 

atrás do distribuidor, tal não se verifica neste nível de jogo; praticamente não é 

utilizado, principalmente neste local, ocorrendo sim um ataque muito junto e à 

frente do distribuidor. 

Outro aspecto importante a reter é o facto do 3a e 3c (T1) serem 

efectuados nas zonas limítrofes da zona 3, o que poderá ser explicado pelo facto 

de nos T1 os blocadores centrais abandonarem definitivamente o commit block e 

optarem por realizar bloco read react. Assim, os atacantes centrais procuram 

contornar o blocador central adversário, evitando o confronto na sua área de 

abrangência e por outro lado, o ataque fora da zona do blocador central obriga a 

que este tenha de se deslocar, o que é favorável ao T1 de ataque. Caso o jogador 

central se desloque antes da execução do passe, o distribuidor pode distribuir para 

o atacante que se encontra no lado oposto ao deslocamento do blocador central, 

criando grandes dificuldades à organização do bloco colectivo na ponta. 

A pouca utilização do ataque pelas pontas (4a, 4b e 1a) poderá ser devido, 

por um lado, à elevada efectividade do ataque de T1 e por outro, devido à 

necessidade de primeiro desequilibrar o blocador central adversário com o ataque 

T1 e por 3a e 3c e só então efectuar o ataque pelas pontas. 

A utilização abaixo do que seria esperado do local de ataque 6b deverá 

ficar a dever-se ao facto de coincidir com o espaço utilizado pelo ataque de 3c. 
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Na organização ofensiva complexa os locais de ataque com ocorrência 

acima do esperado são 4b (11,8%), 2 (29,8%) e 1a (18,0%). Estas ocorrências 

caracterizam-se por uma utilização do T1, pelos jogadores centrais em 4b e pela 

utilização do T2 atrás do distribuidor no local 1a e 2, o que parece mostrar a 

utilização do atacante central para abrir a frente de ataque e fixar o blocador 

central adversário, na tentativa de criar situações de 1x1 aos atacantes de ponta 

em 1a e 2. 

Na organização ofensiva simples os locais mais utilizados foram os 

extremos 4a (51,6%), 2 (22,8%) e 1a (31,5%), aparecendo os locais onde é 

efectuado o ataque rápido com registos abaixo do esperado. Isto é explicável pelo 

facto de a organização ofensiva simples resultar de más recepções e situações de 

recurso que potenciam a utilização do T3 e que são atacadas pelos jogadores 

pontas (A1, A2 e oposto) nas suas zonas preferenciais de ataque, as pontas. 

 

 

7. Complexidade ofensiva e jogador atacante (anexo - 12) 
 

Análise descritiva do jogador atacante 

O jogador atacante mais utilizado é o oposto com 30,8% das acções de 

ataque, o que é explicável pelo facto de ser o atacante preferencial de 2ª linha. O 

segundo jogador mais utilizado é o A2 com uma elevada percentagem (21,5%) de 

acções de ataque. 

Seguidamente encontram-se três jogadores com valores percentuais de 

ataques efectuados muito próximos: C1,16,5%; A1, 16,4% e C2, 13,7%. 

O distribuidor apresenta um valor percentual muito baixo (1,0%) o que é 

compreensível pelo facto de não ser atacante, mas sim um organizador do jogo.  

 

Análise inferencial 

Existe uma associação significativa entre a complexidade ofensiva e o 

jogador atacante utilizado (χ2=279,201; p<0,001) sendo a correlação de nível forte 
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(V de Cramer=0,224). As células que mais contribuíram para está associação 

foram: 

- Na organização ofensiva de elevada complexidade mais do que era 

esperado, o C1, o C2; e menos do que era esperado, o A1, o A2 e o 

Op. 

- Na organização ofensiva muito complexa ocorreu mais do que era 

esperado, o C1 e o C2; e menos do que era esperado, o A2. 

- Na organização ofensiva complexa ocorreu mais do que era esperado, 

o Op e o D; e menos do que era esperado o C1 e o C2. 

- Na organização ofensiva simples ocorreu mais do que era esperado, o 

A2 e o Op; e menos do que era esperado, o C1 o C2 e o D. 

Uma grande utilização dos centrais na organização ofensiva de elevada 

complexidade era esperado pelo facto deste nível de organização ofensiva 

implicar a utilização do T0, que é um tempo de ataque efectuado, quase 

exclusivamente, pelos centrais. 

Relativamente à menor utilização do ataque pelas pontas, neste tipo de 

organização ofensiva, poderá ficar a dever-se ao facto desta situação só ser viável 

se o blocador central adversário saltar antes ou com o T0 do atacante central 

(commit block), sendo então lógico, visto o atacante central estar marcado, jogar 

4a na ponta, porque que é um passe que envolve um menor risco e também 

porque a situação 1x1 na ponta é muito mais vantajosa para o atacante de ponta, 

do que a situação de 1x1 com T0 no centro da rede. 

As organizações ofensivas muito complexas dependem de uma adequada e 

frequente utilização do T1, o que poderá explicar que situações ofensivas muito 

complexas sejam mais utilizados do que seria de esperar, tal como foram na 

organização ofensiva de elevada complexidade.  

As razões prováveis para o A2 não ser tão utilizado como seria de esperar 

poderá ficar-se a dever ao facto de fazer duas vezes rede com o oposto, que é um 

jogador muito utilizado na organização ofensiva muito complexa. 
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A organização ofensiva complexa caracteriza-se por envolver poucos 

atacantes e pela utilização de T1 e T2. Isto pode ser explicado por várias razões: 

- a qualidade do serviço adversário retirou um jogador da organização 

ofensiva; 

- a recepção não permite a organização ofensiva ou “caiu” numa zona de 

distribuição que não permite o ataque de T0. 

Tal, pode explicar o grande envolvimento do jogador oposto na organização 

ofensiva complexa, pelo facto de ser o posto específico que menos é afectado 

pelos aspectos anteriormente referidos e que consequentemente se encontra mais 

disponível para atacar. As mesmas razões poderão explicar o pouco envolvimento 

dos jogadores centrais. 

Quando o blocador central não salta com o ataque de T0, o jogador atacante 

encontra-se numa situação muito vantajosa de 1x0 que impõe o aproveitamento 

desta vantagem pelo distribuidor. É preciso perceber que o commit block utilizado 

com efectividade ainda é raro, mesmo no alto nível, por várias razões: 

- implica que o blocador central antecipe a utilização do T0 de ataque, o que 

é muito difícil; 

- o timming da sua execução é muito preciso e de difícil desempenho; 

- implica um risco muito elevado de ser detectado pelo distribuidor 

adversário. 

Assim, por todas as razões acima expostas existe uma grande probabilidade 

de utilizar o T0, quando este é marcado, o que implica a utilização quase certa dos 

atacantes centrais. 

A baixa utilização do jogador oposto, inferior à utilização do A1 e A2, poderá 

ser explicada pelas seguintes razões: 

  - o T0 é habitualmente efectuado muito perto da Z2, pelo que é lógico 

que a distribuição seja efectuada para Z4, um local mais longe do 

blocador central adversário, o que implica menor utilização de Z2, local 

preferencial de ataque do oposto; 
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- o passe para Z4 é mais fácil porque o distribuidor está em contacto 

visual com o atacante, contrariamente ao atacante em Z2; 

- se a utilização de Z2 é mais complexa e arriscada que Z4 o ataque por 

Z1 é ainda menos praticável o que diminui muito a utilização do oposto, 

visto que é o jogador que ataca por Z1. 

A elevada intervenção do distribuidor nas situações de organização ofensiva 

complexa deverá ser explicada, principalmente, pelo facto dos T1 utilizados serem 

afastados do distribuidor o que liberta o distribuidor de marcação e potencia as 

situações propícias à realização de 2º toque; por outro lado, a necessidade de em 

situações difíceis o distribuidor sentir-se impelido a resolver por ele mesmo a 

situação. 

As situações de organização ofensiva simples caracterizam-se por passes 

de ataque lentos, T2 e principalmente T3, o que à partida potencia o ataque pelos 

jogadores que atacam na ponta; o facto de não haver T0 e T1 de ataque diminui 

muito o envolvimento dos centrais o que justifica os dados obtidos. 

 

 

8. Complexidade ofensiva e tipo de ataque (anexo - 13) 
 

Análise descritiva 

O tipo de ataque mais utilizado foi o ataque em potência (44,0%), seguindo 

por duas formas de ataque que se relacionam muito com o bloco, e que são o 

bloco fora (22,9%) e o ataque a contornar o bloco (12,4%). Seguidamente, 

aparecem hierarquicamente, por ordem de ocorrência, formas de ataque que 

procuram criar problemas à defesa adversária e que são o ataque para o fundo o 

campo (11,5%), o amortie (5,3%) e o ataque enrolado (2,4%). Por fim, encontram-

se as situações que se relacionam com a entrega da bola ao adversário, segundo 

toque (0,7%), outros (0,5%) e bola morta (0,3%). 

Esta hierarquização tão estruturada das situações de oposição entre a 

organização ofensiva e a organização defensiva, no que ao tipo de ataque diz 
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respeito, é no mínimo surpreendente, não sendo de todo previsível e não se 

encontra referenciada em nenhum dos estudos por nós analisados. 

Em primeiro lugar, ocorre o tipo de ataque (ataque potente), que revela uma 

total superioridade do sistema ofensivo sobre o sistema defensivo, não existindo 

grande preocupação do primeiro no confronto com o segundo expressando-se o 

ataque no máximo das suas potencialidades, ou seja, em potência. 

Em segundo lugar, ocorrem situações de claro confronto entre o ataque e a 

primeira linha defensiva (bloco), em que o sistema defensivo já representa um 

problema real para a organização ofensiva adversária, ao ponto do ataque potente 

apresentar valores abaixo do que era esperado e o ataque recorrer, acima do que 

era esperado, a todo o seu virtuosismo e às capacidades técnico-táticas 

individuais (ataque bloco fora e ataque a contornar o bloco) para se superiorizar à 

defesa. 

Em terceiro lugar ocorrem as situações em que a organização ofensiva está 

em clara inferioridade e evita o confronto com o bloco adversário, limitando-se a 

procurar criar problemas à defesa adversária (ataque enrolado, amortie). 

Por último, as situações em que nem sequer ocorre ataque e a equipa 

atacante limita-se a enviar a bola para o campo adversário (bola morta, segundo 

toque). 

A hierarquização dos tipos de ataque, no sentido da clara superioridade, até 

às situações em que apenas é possível enviar a bola para o campo adversário, 

leva-nos a concluir que o jogo de Voleibol de elite atingiu um elevadíssimo nível de 

estruturação e sofisticação. 

 

Análise inferencial 

Existe uma associação significativa entre a complexidade ofensiva e o tipo 

de ataque (χ2=184,779; p<0,001) sendo a correlação de nível forte (V de 

Cramer=0,182). As células que mais contribuíram para está associação foram: 

- Na organização ofensiva de elevada complexidade ocorreu mais do 

que era esperado o ataque em potência; e menos do que era 
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esperado, o bloco fora, o ataque a contornar o bloco, o ataque a 

contornar o bloco, o ataque enrolado e o amorti.  

- Na organização ofensiva muito complexa ocorreu mais do que era 

esperado o bloco fora; e menos do que era espertado o ataque potente 

e a bola morta. 

- Na organização ofensiva complexa ocorreu mais do que era esperado 

o amorti; e menos do que era esperado o ataque potente. 

- Na organização ofensiva simples ocorreu mais do que era esperado o 

bloco fora, o ataque fundo de campo, bola morta, ataque enrolado e 

menos do que era esperado o ataque potente. 

A organização ofensiva de elevada complexidade origina muitas situações 

de superioridade em que os atacantes podem atacar com máxima potência e sem 

grandes preocupações com o bloco e defesa adversária, como pode ser provado 

pela pouca necessidade de utilização dos tipos de ataque. 

Pensamos que os aspectos da organização ofensiva de elevada 

complexidade que mais contribuem para isso são a utilização do T0 e a criação de 

superioridade no espaço de rede, com gestão racional da superioridade numérica, 

4 a 5 possibilidades de ataque contra 3 blocadores. 

Na relação entre tipo de ataque e a organização ofensiva muito complexa, os 

dados parecem apontar para situações de claro confronto entre ataque e o bloco, 

em que o bloco já consegue apresentar-se como um problema efectivo e os 

ataques mais utilizados procuram antecipá-lo, evitá-lo ou utilizá-lo para terem 

sucesso. Esta ideia é facilmente perceptível pelo facto do único tipo de ataque, 

com ocorrência acima do que era esperado, nas situações de organização 

ofensiva muito complexas, ser o ataque a contornar o bloco e menos do que era 

esperado o ataque potente e a bola morta. Mais, o ataque bloco fora apresenta 

valores de frequência elevados. 

Com as devidas reservas pensamos que estes factos acontecem devido à 

não utilização do T0 e a uma maior adaptabilidade da organização defensiva ao 

T1 de ataque. 
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Na organização ofensiva complexa o tipo de ataque utilizado demonstra 

muito das dificuldades crescentes do ataque e o crescimento da capacidade de 

blocar e defender da organização defensiva; o ataque potente é muito menos 

utilizado do que era esperado e o amortie apresenta valores acima do que era 

esperado, o que demonstra que o ataque prefere evitar o bloco a enfrentá-lo; isto 

é devido ao facto de os tempos de ataque serem mais lentos (T2, T3) e o ataque 

ser realizado muitas vezes em inferioridade numérica, ataque contra bloco duplo 

compacto. 

Na organização ofensiva simples é manifesta uma clara intenção de explorar 

o bloco e a defesa adversária sendo muito utilizado o T3 de ataque o que permite 

a formação de bloco triplo, pouco mais restando ao ataque do que a utilização do 

bloco fora, o ataque fundo de campo e o ataque enrolado, que pode ser justificado 

pelo facto de estarem 3 jogadores no bloco ficando o espaço defensivo menos 

preenchido. 

 

 

9. Complexidade ofensiva e efeito sobre o bloco adversário (anexo - 14) 
 

Análise descritiva 

O bloco mais frequente é o bloco individual 1x1 (34,8%), provavelmente 

devido ao facto de em 70% dos casos a complexidade ofensiva ser de nível muito 

elevado, constituída por tempos de ataque muito rápidos, uma utilização muito 

equilibrada e racional do espaço de jogo, envolvendo 3 a 4 jogadores atacantes 

em situações de superioridade no espaço de rede. 

Segue-se com valores de ocorrência muito próximos a organização de bloco 

com dois jogadores. Apresentando o bloco compacto 1x2 (27,4%) de ocorrência 

ligeiramente superior ao bloco duplo não compacto 1x(1+1) com 22,6%. Estes 

dois valores somados totalizam 50% das acções de bloco, e demonstram uma 

elevada capacidade para blocar utilizando dois jogadores. No entanto, por outro 

lado, a soma do bloco individual 1x1 com o bloco com dois jogadores não 
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compacto 1x(1+1), totaliza 57,4% o que diz muito da capacidade da organização 

ofensiva para criar ruptura na organização de bloco adversária. Pensamos que 

poderá ser nestes equilíbrios que se jogará os sucessos e insucessos das 

equipas. 

A quarta ocorrência é o bloco triplo compacto 1x3 (8,5%), seguido das 

situações em que não se consegue formar bloco 1x0 (6,0%); o bloco triplo não 

compacto 1x(2+1) é o sexto tipo de organização de bloco apresentando uma 

percentagem praticamente irrisória de ocorrência (0,7%), o que parece indicar que 

os jogadores deste nível quando têm tempo formam bem bloco. 

 

Análise inferencial 

Existe uma associação significativa entre a complexidade ofensiva e o tipo 

de ataque (χ2=1052,898; p<0,001) sendo a correlação de nível forte (V de 

Cramer=0,440). As células que mais contribuíram para está associação foram: 

- Na organização ofensiva de elevada complexidade ocorreu mais do 

que era esperado o bloco 1x1 e as situações 1x0; e menos do que era 

esperado o bloco 1x3, 1x2 e 1x(1+1). 

- Na organização ofensiva muito complexa ocorreu mais do que era 

esperado o bloco 1x(1+1) e 1x1; e menos do que era esperado o bloco 

1x3 e as situações 1x0. 

- Na organização ofensiva complexa ocorreu mais do que era esperado 

o bloco 1x2; e menos do que era esperado o bloco 1x3, 1x1 e as 

situações 1x0. 

- Na organização ofensiva simples ocorreu mais do que era esperado o 

bloco 1x3 e 1x2; e menos do que era esperado o bloco 1x1 e as 

situações 1x0. 

Podemos afirmar que a organização ofensiva de elevada complexidade 

coloca grandes problemas à organização do bloco colectivo adversário; as 

situações de 1x0 (18,5%) em que o bloco nem chega a formar qualquer oposição, 

apresentaram valores de ocorrência muito acima do que era esperado, 
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principalmente se tivermos em linha de conta o excelente nível dos jogadores em 

confronto. 

A organização de bloco mais frequente é o 1x1 (59,4%) muito acima do que 

era esperado. O que somando com a percentagem de organização de bloco 

anterior 1x0, totaliza 77,9% neste nível de organização ofensiva. Isto pode ser 

explicado pelo facto de a organização ofensiva de elevada complexidade 

pressupor a utilização do T0 que, por si só, promove: as situações de 1x0 e 1x1 no 

centro da rede, e as situações de 1x1 nas pontas quando o blocador fica 

comprometido no bloco ao centro da rede. Além disso também promove a 

utilização frequente do ataque de zona defensiva fora da zona do blocador central 

(superioridade no espaço de rede) o que é mais um factor potenciador das 

situações de 1x0 e 1x1. 

O bloco 1x(2+1) pelo facto de apresentar valores de ocorrência tão baixos 

(0,7%) e não interferir significativamente com nenhum dos níveis de organização 

ofensiva, não faz sentido a sua consideração em futuros estudos. 

Na organização ofensiva de elevada complexidade o bloco colectivo 

apresenta valores muito abaixo do que seria esperado: assim, o bloco duplo não 

compacto 1x(1+1) apresenta valores de 16,5%, o bloco duplo compacto 1x2 

(4,6%) e não foram registadas situações de bloco triplo compacto 1x3. 

Na organização ofensiva muito complexa já há uma maior adaptação do 

bloco, acontecendo menos do que era esperado o bloco 1x0 e mais do que era 

esperado as situações 1x1 e 1x(1+1). No entanto, o nível de complexidade ainda é 

elevado porque o bloco colectivo compacto ainda não apresenta valores acima do 

esperado, apresentando o 1x3 valores abaixo do esperado. 

É um nível de organização ofensiva que, na maioria das vezes, ainda 

consegue superiorizar-se à organização do bloco, a nosso ver, provavelmente, 

devido à capacidade técnica dos jogadores: no caso dos atacantes à custa da sua 

grande mobilidade e capacidade de utilizar o ataque a contornar o bloco, e no 

caso do distribuidor pela elevada capacidade de ler o adversário com “a bola na 

mão” e optar pelas situações mais vantajosas para a sua equipa. 
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Na organização ofensiva complexa, o facto de ocorrerem tempos de ataque 

mais lentos e envolver menos atacantes na organização promove mais do que 

seria esperado o bloco duplo compacto (1x2) e as situações de bloco 1x0 e 1x1 

ocorrem menos do que seria de esperar, parecendo mostrar que é um nível de 

jogo que é facilmente identificado por todos os blocadores. No entanto, ainda é um 

nível de jogo que implica um compromisso com os atacantes, pelos quais são 

responsáveis, e que ainda apresenta alguns problemas ao bloco adversário, 

facilmente constatável pelo facto do bloco triplo compacto (1x3) ainda manifestar 

valores abaixo do esperado. 

Na organização ofensiva simples, existe uma evidente superioridade da 

capacidade de organização do bloco, facilmente comprovável pelo facto das 

equipas conseguirem formar, mais do que seria esperado o bloco colectivo 

compacto 1x2 e 1x3 e as outras formas de organização de bloco apresentarem 

valores muito abaixo do que seria esperado. O principal factor que contribui para 

isto é a utilização de tempos de ataque muito lentos (T3). 
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VI - CONCLUSÕES 
 

 

O nosso estudo permitiu chegar a algumas conclusões, no que se refere ao 

Voleibol masculino de elite mundial, relacionadas com a organização ofensiva do 

complexo 1. Face aos resultados obtidos no presente estudo chegamos às 

seguintes conclusões: 

- No voleibol de elite, a recepção apresenta excelentes de níveis eficácia, 

demonstrados pelo facto de permitir a organização ofensiva com várias 

opções de ataque em 72,8% das recepções efectuadas pela equipa. Mais, 

61,2% das recepções totais permitem a organização ofensiva com todas as 

opções de ataque. No entanto, a potência e a excelência do serviço 

adversário conjugado com o imperativo de dificultar ao máximo a recepção 

adversária, muitas vezes correndo riscos elevados, fazem sentir os seus 

efeitos na recepção, assim 18,1% das ocorrências na recepção não permite 

a organização ofensiva. 

- É de salientar, porque conjuntamente com as conclusões anteriores obtidas, 

têm uma influência decisiva para a estruturação do treino de alto nível, que a 

recepção de elite apresenta apenas 5,8% de erros da responsabilidade 

directa dos jogadores recebedores ou do sistema de recepção. 

- No jogo de elite 68,6% das acções de distribuição no KI de primeira bola, 

são efectuadas na ZDP e 23,0% na ZDR. 

- Foi concluído a necessidade de alongar para ambos os lados a ZDI pelo 

facto de estarem a ser atribuídas recepções à ZDR que pelas suas 

características e proximidade, fazia todo o sentido que fossem incluídas na 

zona de distribuição importante. 

- No nosso estudo a eficácia da recepção está hierarquicamente relacionada 

com as zonas de distribuição; as recepções mais eficazes caíram 

preponderantemente na ZDP; a recepção com valores de eficácia logo a 

seguir aos anteriores, caíram preponderantemente na ZDI e na ZDR; os 
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valores de eficácia mais baixos de recepção associaram-se claramente com 

a ZDR, confirmando o que acontece no nível de elite mundial, com a devida 

ressalva efectuada ao alongamento da zona de distribuição importante e à 

adequação deste modelo de estruturação das áreas de distribuição, no que à 

recepção diz respeito. 

- Relativamente à complexidade da organização ofensiva do jogo de elite, 

podemos afirmar que 73% do jogo ofensivo é efectuado em níveis muito 

altos de complexidade ou de excelência, o que se traduz em termos práticos: 

na utilização do T0 em 21,5% e do T1 em pelo menos 51,5% das situações 

ofensivas conjugado com o envolvimento de 3 a 4 atacantes, em situações 

de superioridade e igualdade no espaço de rede.  

- Sobressai ainda do nosso estudo uma elevadíssima capacidade de 

aproveitamento para a organização ofensiva, das condições proporcionadas 

pela recepção, abonando muito a favor da disponibilidade e elevada 

capacidade do distribuidor e dos atacantes para entrar em fase ofensiva, 

logo após a recepção. 

- Neste nível, no que à posição do distribuidor diz respeito, joga-se 

significativamente mais vezes com o distribuidor em P5 (22,5%) e P6 

(21,7%), do que nas restantes posições, chegando a diferença ser quase do 

dobro, como por exemplo no caso de P2 em que a percentagem de 

ocorrência é apenas de 12,8%. 

- No que se refere a relação entre a posição do distribuidor na ordem de 

rotação e a complexidade ofensiva a associação não foi significativa o que 

corrobora a nossa hipótese e nos permite afirmar que a posição do 

distribuidor já não se apresenta como um problema de adaptação funcional, 

em função da posição de partida, tendo em vista a optimização da 

organização ofensiva. 

- Relativamente à eficácia da primeira bola de ataque de KI, os resultados do 

nosso estudo demonstram uma eficácia demolidora, senão vejamos: metade 

das acções de ataque resultam em ponto imediato para a equipa, e dos 50% 
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restantes praticamente 30% resultam em ataques difíceis para a equipa 

adversária (20,7% o segundo parâmetro com maior ocorrência) ou em 

ataques devolvidos jogáveis do bloco (7,7% praticamente igual ao erro 

cometido pelo atacante 7,8%), totalizando assim quase 80% do ataque 

realizado, em acções de jogo que são avaliadas positivamente no Voleibol 

de elite; os restantes 20% enquadram nas acções que são avaliadas 

negativamente no Voleibol de elite e que são o ataque fácil para o adversário 

(5,0%), o erro do atacante devido à acção do adversário (10,4%) e o erro do 

atacante 7,8%. 

- No nosso estudo o ataque difícil para o adversário figura como segundo 

valor de ocorrência, o que diverge significativamente de estudos 

semelhantes efectuados anteriormente (Neves, 2004; João, 2004), em que o 

erro no ataque aparecia como segundo valor de maior ocorrência. 

- Penso ser muito importante destacar, que neste nível de jogo o erro no 

ataque devido à acção do adversário (10,4%) ser comparativamente superior 

aos erros cometidos pelos próprios atacantes (7,8%); isto diz-nos muito da 

excelência dos atacantes e da influência e importância que a acção 

defensiva da equipa adversária têm no suceder de erros no ataque. 

- A eficácia do ataque no Voleibol de elite é tremenda correlacionando-se 

significativamente com a organização ofensiva, o que está de acordo com a 

hipótese por nós formulada; no entanto, essa eficácia manifesta-se de 

diferentes formas de acordo com o nível de organização ofensiva, assim: 

- A organização ofensiva de elevada complexidade correlaciona-se 

fortemente com o ataque ponto, o bloco praticamente não consegue 

criar problemas à organização ofensiva e o erro é reduzidíssimo. 

- Na organização ofensiva muito complexa a eficácia é elevada, mas o 

bloco já se encontra mais adaptado e já acontecem mais 

frequentemente situações em que o bloco consegue superar a 

organização ofensiva adversária blocando e principalmente tocando na 

bola muito mais vezes. Os níveis elevados de eficácia são conseguidos 
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de uma forma muito mais indirecta, os ataques ponto ocorrem muito 

menos e os pontos são obtidos em contra-ataque ou após a acção do 

bloco adversário. 

- Nas situações de organização ofensiva complexa o nível de 

complexidade baixa muito o que poderia supor um abaixamento da 

eficácia. No entanto, tal não se verifica, bem pelo contrário, é um nível 

que cria grandes dificuldades ao adversário, não tanto à custa da 

organização ofensiva, mas sim, à custa da elevada capacidade dos 

atacantes para resolver a seu favor situações desfavoráveis no 

confronto directo com o adversário. Podemos concluir que quando a 

organização ofensiva não é tão eficaz as capacidades individuais dos 

atacantes conseguem superar eficazmente a oposição do adversário. 

- A organização ofensiva simples apresenta uma eficácia muito baixa; os 

jogadores têm grandes dificuldades em pontuar, o máximo que 

conseguem com alguma relevância é um ataque fácil para o adversário, 

sendo o erro nesta situação elevado. 

 

Complexidade ofensiva e zona de distribuição 

 - A ZDP potencia claramente as organizações ofensivas de elevada 

complexidade e muito complexa, principalmente devido à sua localização 

próxima da rede o que facilita a utilização dos T0 e T1, pontos de partida 

fundamentais para a estruturação do jogo ofensivo de elite. 

- Os outros níveis de complexidade apresentam valores de ocorrência muito 

baixas o que nos permite afirmar que quando a recepção coloca a bola na 

ZDP é quase certo a ocorrência de um ataque com nível de complexidade 

muito alto. 

- Relativamente à ZDI pela sua distância da rede é de todo impossível a 

utilização do T0, tornando muito arriscado e difícil a utilização do T1 

remetendo para a utilização da organização ofensiva complexa, aquela que 

efectivamente se relaciona com a zona de distribuição importante. 
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- A ZDR relaciona-se negativamente com os níveis de organização ofensiva 

mais altos e positivamente com os níveis de organização ofensiva complexa 

e simples, com muita relevância para este. 

 

Tempo de ataque 

- O T2 (45,1%) é o tempo de ataque mais frequente no nosso estudo, 

apresentando no entanto tendência para baixar a sua percentagem de 

ocorrência no sentido dos tempos rápidos de ataque, T0 e T1, o que 

confirma a nossa hipótese. Este é um dos aspectos que se destaca no nosso 

estudo: a utilização dos T0 e T1 (33,3%) muito acima dos 25,9% (Neves, 

2004), com destaque para o T0 (11,6%) muito acima do 2,1% de Castro 

(2006), e também porque até há pouco tempo não era um tempo de ataque 

muito contemplado nos estudos. 

- O T3 (21,5%) é o terceiro tempo de ataque com um valor abaixo do 

somatório de ocorrência do T0 e T1 (33,3%), mas apesar de tudo um tempo 

a considerar, quanto mais não seja pelo facto de ser a principal solução de 

ataque para a situação de ruptura provocadas pelo serviço na recepção. 

- Existe uma fortíssima associação entre as zonas de distribuição e os tempos 

de ataque. No nível de elite a ZDP está fortemente associada à utilização do 

tempo rápido de ataque. Praticamente não se recorre à utilização do T3 para 

ataque. Mais, os tempos de ataque muito rápidos (T0 e T1) só apresentam 

valores significativos de ocorrência nesta zona. 

- A ZDI está associada ao T2 e praticamente não utiliza T0 e T1. 

- Por fim, a ZDR associa-se ao T3 de ataque. 

 

 

Local de ataque 

- No nosso estudo a maioria dos ataques são realizados pelas pontas e 

83,7% das vezes na zona ofensiva, o que confirma as hipóteses formuladas. 
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- Na organização ofensiva de elevada complexidade o ataque ocorre 

significativamente pelo centro da rede tanto da zona ofensiva como da zona 

defensiva. 

- O ataque realizado pelo local 6b, está directamente relacionado com a 

utilização dos T0 e T1 junto do distribuidor e só aparece associado 

significativamente à organização ofensiva de elevada complexidade 

provavelmente devido às situações de superioridade no espaço de rede. 

- A organização ofensiva muito complexa é a mais utilizada no nível de elite e 

está significativamente associada aos locais de ataque 3a e 3c, 

caracterizados pela utilização do T1 nos limites de abrangência do bloco do 

jogador central, para fugir à marcação do blocador central e para abrir a 

frente de ataque com o objectivo de criar situações de igualdade numérica 

ao ataque de T2 nas pontas. 

- O jogo ofensivo complexo joga-se significativamente nas pontas, 

principalmente nas costas do distribuidor nos locais de ataque 1a e 2; o local 

4b também é significativamente utilizado. 

- O jogo ofensivo simples joga-se quase exclusivamente pelas pontas (4a, 1a 

e 2), pelo facto de ser utilizado T3 de recurso. 

 

Complexidade ofensiva e jogador atacante 

- No nível de elite o jogador atacante mais utilizado é o oposto (30,8%), 

seguido do A2 (21,5%) e os restantes atacantes apresentam percentagens 

de utilização muito semelhantes (C1-16,5%, A1-16,4% e C2-13,7%). 

- No jogo de elite existe uma fortíssima correlação entre os jogadores 

atacantes e a complexidade ofensiva. Os centrais (C1 e C2) são 

significativamente mais utilizados que os outros atacantes nas organizações 

ofensivas de muita complexidade e de elevada complexidade. Com a 

diminuição das possibilidades de jogar rápido a sua importância diminui 

muito e passa a ser o jogador Op a assumir uma importância cada vez 

maior. 
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- O jogador A2 assume um papel preponderante na organização ofensiva 

simples, conjuntamente com o Op. 

 

Complexidade ofensiva e tipo de ataque 

- O tipo de ataque mais utilizado é o potente corroborando a hipótese por nós 

formulada. 

- A forma como o tipo de ataque se hierarquizou é absolutamente 

extraordinária. A nosso ver contribuiu para reafirmar o elevado nível de 

estruturação presente no jogo de elite e a efectiva superioridade do ataque 

sobre a defesa. Vejamos: 

- o ataque mais utilizado é o ataque potente (44,0%), um tipo de ataque 

que tem poucas preocupações com o bloco; seguido do bloco fora 

(22,9%) e o ataque a contornar o bloco (12,4%), dois tipos de ataque 

que se superiorizam e tiram proveito do bloco; 

- os próximos tipos de ataque mais utilizados são o ataque para o fundo 

do campo (11,5%) e o amortie (5,3%), que são dois tipos que resultam 

da incapacidade de se superiorizar ao bloco e que procuram criar 

problemas à defesa; 

- por fim, o segundo toque (0,7%) e a bola morta (0,3%) que praticamente 

já nem ataque são e que praticamente limitam-se a entregar a bola ao 

adversário. 

- O ataque potente está directamente relacionado com a superioridade 

ofensiva criada na organização ofensiva de elevada complexidade, não se 

destacando em mais nenhuma das outras situações de organização. 

- Na organização ofensiva complexa, tirando o ataque a contornar o bloco, 

nenhum dos outros tipos de ataque se destaca, havendo uma variedade nos 

tipos de ataque utilizados, possivelmente devido à necessidade de ajustar o 

ataque aos diferentes problemas colocados pelo bloco. 
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- Na organização ofensiva simples, e como seria de esperar, assume maior 

importância os tipos de ataque que se relacionam com o bloco e defesa, 

como: bloco fora, ataque fundo campo, ataque enrolado e bola morta. 

 

Complexidade ofensiva e efeito sobre o bloco adversário 

- O bloco mais frequente é o bloco individual (1x1), devido ao facto de neste 

nível de jogo 70% do jogo ofensivo potenciarem situações 1x1. No entanto, 

50% das restantes acções de bloco envolvem 2 jogadores no bloco (1x2 com 

27,4% e 1x(1+1) com 22,6%) o que a nosso ver resulta da crescente 

utilização dos jogadores de ponta na ajuda do blocador central e a parar o 

jogo rápido. 

- A quarta ocorrência é o bloco triplo compacto 1x3 (8,5%). 

- As situações sem bloco 1x0 (6,0%) supra entendem ainda uma ocorrência 

significativa, muito provável devido à elevada complexidade do jogo de alto 

nível. 

- O bloco 1x(2+1) apresentou um valor de ocorrência tão baixo que não 

justifica a sua utilização em futuros estudos. 

- Na organização ofensiva de elevada complexidade há uma clara 

superioridade do ataque sobre o bloco demonstrada pela elevada ocorrência 

de situações 1x0 e 1x1 no bloco. Podemos afirmar que neste nível de 

organização ofensiva há um percurso que ainda tem de ser efectuado pelo 

bloco. 

- Na organização ofensiva muito complexa, as situações 1x0 desaparecem, 

mas as situações 1x1, e agora, 1x(1+1) são muito comuns, fruto da pouca 

utilização do T0 que liberta muito mais o central para acção de bloco. 

- Nestes duas formas de organização ofensiva e na organização ofensiva 

complexa, praticamente não há bloco triplo compacto 1x3, que ocorre 

fortemente na organização ofensiva simples. 

- O bloco duplo compacto 1x2, é frequente nas situações de organização 

ofensiva complexa e simples. 
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Resumo das conclusões: 
O KI de elite caracteriza-se por: 

- Uma recepção que permite a organização ofensiva em 70% das acções e 

em 50% das vezes com todas as opções ataque, só perdendo 5,8% de 

recepções por sua responsabilidade directa. 

- A distribuição ser realizada na sua maioria na zona prioritária; com o 

distribuidor a decidir no momento em que executa o passe de ataque; e em 

função da decisão do blocador central adversário. 

- Utilizar 3 a 4 jogadores nas combinações ofensivas; com o T0 (20%) a ser 

realizado pelo central junto do distribuidor e T1 (50%) muito mais móvel a ser 

realizados pelos jogadores centrais nas extremidades da área de 

abrangência do blocador central adversário; todo o espaço de rede da 1ª 

linha é utilizado e na 2ª linha preferencial a zona 1a, pelo oposto, nas 

combinações com T1 e a zona 6b, pelos atacantes recebedores, nas 

combinações com T0; nas pontas é utilizado preferencialmente o T2 pelos 

atacantes de ponta. 

- Uma eficácia de ataque elevadíssima concluindo a maioria das jogadas 

ofensivas em potência, normalmente em clara superioridade no espaço de 

rede, 1x0 e 1x1, quando não há superioridade no espaço de rede a elevada 

capacidade ofensiva individual resolve a seu favor, quer jogando contra o 

bloco para fora, como atacando a volta da área do bloco. 

- O oposto ser o jogador mais utilizado, no entanto os centrais conjuntamente 

com o A2, ocupam um papel importantíssimo, sendo também muito 

utilizados em ataque. 

- A ordem de rotação não influenciar em nada o desempenho destas equipas. 

Pensamos ser importante realçar que a proposta explicativa e estruturante da 

complexidade da organização ofensiva em Voleibol por nós efectuada, 

correlaciona-se significativamente com todos os parâmetros estudados, parecendo 

assim poder constituir-se como um bom instrumento de trabalho para futuros 

estudos. 
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Sugestões para futuros estudos: 
- Pensamos que seria muito importante saber se os erros e acções menos 

positivas na recepção de elite, resultam mais de deficiências técnicas dos 

jogadores ou dos sistemas de recepção. 

- Seria interessante considerar em futuros estudos, principalmente se forem 

realizados no nível de elite o alongamento da zona de distribuição importante 

para ambos os lados. 

- Penso que a separação que efectuamos no erro de ataque (erro do ataque 

erro devido a acção do adversário) veio a revelar-se importante pelos 

resultados obtidos e pelas extrapolações que foi possível efectuar, sendo por 

isto merecedor de estudos futuros, até em outros níveis de jogo. 

- Do nosso estudo ressalta a necessidade de estudar a relação dos diferentes 

níveis de organização da complexidade ofensiva com o bloco adversário 

mais precisamente com a fase que antecede o bloco, (pontos de partida do 

bloco e tomada de decisão do blocador central). 

- Podia concorrer para a evolução do Voleibol a aplicação de um estudo com 

características semelhante em equipas Femininas. 

- Pensamos que seria importante, para que seja mais completo e coerente a 

realização dum estudo semelhante para a situação de KII. 

 

Implicações do nosso estudo para o treino: 
- O treino da recepção de elite deverá ser sempre efectuado com serviço 

muito forte, muito pressionante e no limiar do risco. 

- O treino e a utilização do T0 em jogo é de uma importância vital para o jogo 

de alto nível. 

- É fundamental que os jogadores de ponta adquiram mais competências a 

blocar tempos rápidos T0 e T1, para auxiliar o blocador central sem 

descorarem a sua área de responsabilidade. 
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- Para jogar ao mais alto é fundamental que o distribuidor tenha a capacidade 

de distribuir em função da acção dos blocadores adversários, no preciso 

momento em que execução o passe. 

 

- Uma percentagem muito elevada (70%) do treino de KI e de KII, nas equipas 

de elite deverá ser efectuado com níveis de complexidade muito elevados: 

recepção ou bola morta para a zona prioritária; 3 a 4 jogadores envolvidos 

nas combinações ofensivas; utilizando o T0 (20%) e o T1 (50%); utilizando 

todo o espaço de rede na 1ª linha e na 2ª linha usar preferencial a zona 1a 

nas combinações com T1 e a zona 6b nas combinações com T0 que é 

realizado junto do distribuidor, nas pontas no máximo utilizar o T2 

- Pensamos que será muito importante também treinar as situações em que a 

recepção não permite a organização ofensiva, conjuntamente com a 

utilização da zona restante para a realização da distribuição, pelo facto 

destes dois aspectos estarem directamente correlacionados e a 

percentagem de ocorrência ser semelhante, com valores pertos dos 20%. 

Com ataque de T3 e T2, nas pontas contra bloco triplo compacto ou bloco 

duplo compacto. 
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VIII – Anexos 
 

 

Anexo-1: Superioridade no espaço de rede: com 4 atacantes, sem sobreposição: 

 

Com o atacante central junto do distribuidor; 
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Com o atacante central afastado do distribuidor. 
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Anexo – 2: Igualdade no espaço de rede: com 4 atacantes, com sobreposição: 

 

Com o atacante central junto do distribuidor; 
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Com o atacante central afastado do distribuidor 

 

    
 

 

Combinações de dois jogadores. 
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Anexo – 3: Igualdade no espaço de rede: com 3 atacantes: 

 

Com o atacante central junto do distribuidor: 
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Com o atacante central afastado do distribuidor; 
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Combinações de dois jogadores sem sobreposição. 
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Anexo – 4: Inferioridade no espaço de rede com 3, 2 e 1 atacante: 

 

Combinações de dois jogadores com sobreposição; 

 

       
 

 

    
 

Bola alta de recurso: 

Com dois atacantes; 

Com um atacante. 
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Anexo - 5: Ficha de observação 
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Anexo – 6 

Tabela de contingência para a eficácia da recepção em função da zona de distribuição 
Zona de distribuição 

 ZDP ZDI ZDR 
Total 

Frequência 24 22 312 358
Frequência ajustada 246,8 30,2 81,0 358,0
% Eficácia da recepção 6,7% 6,1% 87,2% 100,0%
% Zona de distribuição 1,9% 13,9% 73,6% 19,1%

Não permite 
organização 
ofensiva 

Resíduos ajustados -28,3 -1,7 32,4  
Frequência 75 92 74 241
Frequência ajustada 166,1 20,3 54,6 241,0
% Eficácia da recepção 31,1% 38,2% 30,7% 100,0%
% Zona de distribuição 5,8% 58,2% 17,5% 12,9%

Permite 
organização 
ofensiva sem todas 
opções 

Resíduos ajustados -13,6 17,8 3,2  
Frequência 1192 44 38 1274
Frequência ajustada 878,1 107,5 288,4 1274,0
% Eficácia da recepção 93,6% 3,5% 3,0% 100,0%
% Zona de distribuição 92,3% 27,8% 9,0% 68,0%

Ef
ic

ác
ia

 d
a 

re
ce

pç
ão

 

Recepção perfeita 
permitindo todas as 
opções 

Resíduos ajustados 33,6 -11,3 -29,6  
Frequência 1291 158 424 1873
Frequência ajustada 1291,0 158,0 424,0 1873,0
% Eficácia da recepção 68,9% 8,4% 22,6% 100,0%

Total 

% Zona de distribuição 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Anexo – 7 
Tabela de contingência para a posição do distribuidor em função da complexidade ofensiva 

Complexidade ofensiva  
Elevada 

complexida
de 

Muito 
complexa Complexa Simples 

Total 

Frequência 66 135 32 52 285
Frequência esperada 61,4 146,6 24,7 52,3 285,0

% Posição do distribuidor 23,2% 47,4% 11,2% 18,2% 100,0
%

% Complexidade ofensiva 16,5% 14,1% 19,9% 15,2% 15,3%

P 1 

Resíduos ajustados ,7 -1,5 1,7 -,1  
Frequência 66 239 28 70 403
Frequência esperada 86,8 207,4 34,9 74,0 403,0

% Posição do distribuidor 16,4% 59,3% 6,9% 17,4% 100,0
%

% Complexidade ofensiva 16,5% 25,0% 17,4% 20,5% 21,7%

P 6 

Resíduos ajustados -2,8 3,6 -1,4 -,6  
Frequência 89 228 28 73 418
Frequência esperada 90,0 215,1 36,2 76,7 418,0

% Posição do distribuidor 21,3% 54,5% 6,7% 17,5% 100,0
%

% Complexidade ofensiva 22,3% 23,8% 17,4% 21,4% 22,5%

P 5 

Resíduos ajustados -,1 1,4 -1,6 -,5  
Frequência 58 125 30 51 264
Frequência esperada 56,8 135,8 22,9 48,5 264,0

% Posição do distribuidor 22,0% 47,3% 11,4% 19,3% 100,0
%

% Complexidade ofensiva 14,5% 13,1% 18,6% 15,0% 14,2%

P 4 

Resíduos ajustados ,2 -1,4 1,7 ,4  
Frequência 53 124 23 50 250
Frequência esperada 53,8 128,6 21,7 45,9 250,0

% Posição do distribuidor 21,2% 49,6% 9,2% 20,0% 100,0
%

% Complexidade ofensiva 13,3% 13,0% 14,3% 14,7% 13,5%

P 3 

Resíduos ajustados -,1 -,6 ,3 ,7  
Frequência 68 105 20 45 238
Frequência esperada 51,2 122,5 20,6 43,7 238,0

% Posição do distribuidor 28,6% 44,1% 8,4% 18,9% 100,0
%

% Complexidade ofensiva 17,0% 11,0% 12,4% 13,2% 12,8%

P
os

iç
ão

 d
o 

di
st

rib
ui

do
r 

P 2 

Resíduos ajustados 2,8 -2,4 -,2 ,2  
Frequência 400 956 161 341 1858

Frequência esperada 400,0 956,0 161,0 341,0 1858,
0

% Posição do distribuidor 21,5% 51,5% 8,7% 18,4% 100,0
%

Total 

% Complexidade ofensiva 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
%
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Anexo – 8 
Tabela de contingência para a complexidade ofensiva em função da eficácia do ataque 

Eficácia do ataque 

 

Erro do 
atacant

e 

Erro do 
atacante 
devido a 
acção do 
adversári

o 

Ataque 
fácil  

para o 
adversári

o 

Ataque 
devolvid
o jogável 
do bloco 

Ataque 
difícil  
para o 

adversári
o 

Ataque 
ponto Total 

Frequência 23 9 4 5 52 304 397

Frequência esperada 30,9 41,2 20,0 30,7 82,0 192,2 397,0

% Complexidade ofensiva 5,8% 2,3% 1,0% 1,3% 13,1% 76,6% 100,0%

% Eficácia do ataque 16,0% 4,7% 4,3% 3,5% 13,6% 34,0% 21,5%E
le

va
da

 

co
m

pl
ex

id
ad

e 

Resíduos ajustados -1,7 -6,0 -4,1 -5,4 -4,2 12,7  

Frequência 72 119 54 95 222 391 953

Frequência esperada 74,2 99,0 47,9 73,7 196,9 461,3 953,0

% Complexidade ofensiva 7,6% 12,5% 5,7% 10,0% 23,3% 41,0% 100,0%

% Eficácia do ataque 50,0% 62,0% 58,1% 66,4% 58,1% 43,7% 51,5%

M
ui

to
 c

om
pl

ex
a 

Resíduos ajustados -,4 3,1 1,3 3,7 2,9 -6,5  

Frequência 12 17 2 10 47 73 161

Frequência esperada 12,5 16,7 8,1 12,5 33,3 77,9 161,0

% Complexidade ofensiva 7,5% 10,6% 1,2% 6,2% 29,2% 45,3% 100,0%

% Eficácia do ataque 8,3% 8,9% 2,2% 7,0% 12,3% 8,2% 8,7%C
om

pl
ex

a 

Resíduos ajustados -,2 ,1 -2,3 -,8 2,8 -,8  

Frequência 37 47 33 33 61 127 338

Frequência esperada 26,3 35,1 17,0 26,1 69,8 163,6 338,0

% Complexidade ofensiva 10,9% 13,9% 9,8% 9,8% 18,0% 37,6% 100,0%

% Eficácia do ataque 25,7% 24,5% 35,5% 23,1% 16,0% 14,2% 18,3%

C
om

pl
ex

id
ad

e 
of

en
si

va
 

Si
m

pl
es

 

Resíduos ajustados 2,4 2,3 4,4 1,5 -1,3 -4,4  

Frequência 144 192 93 143 382 895 1849

Frequência esperada 144,0 192,0 93,0 143,0 382,0 895,0 1849,0

% Complexidade ofensiva 7,8% 10,4% 5,0% 7,7% 20,7% 48,4% 100,0%
Total 

% Eficácia do ataque 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Anexo – 9 
Tabela de contingência para a complexidade ofensiva em função da zona de distribuição 

Zona de distribuição  
ZDP ZDI ZDR 

Total 

Frequência 380 6 14 400
Frequência esperada 275,4 33,5 91,1 400,0

% Complexidade ofensiva 95,0% 1,5% 3,5% 100,0
%

% Zona de distribuição 29,8% 3,9% 3,3% 21,6%E
le

va
da

 
co

m
pl

ex
id

ad
e 

Resíduos ajustados 12,7 -5,6 -10,4 
Frequência 803 84 64 951
Frequência esperada 654,9 79,5 216,6 951,0

% Complexidade ofensiva 84,4% 8,8% 6,7% 100,0
%

% Zona de distribuição 62,9% 54,2% 15,2% 51,3%M
ui

to
 

co
m

pl
ex

a 

Resíduos ajustados 14,9 ,7 -16,9 
Frequência 59 44 58 161
Frequência esperada 110,9 13,5 36,7 161,0

% Complexidade ofensiva 36,6% 27,3% 36,0% 100,0
%

% Zona de distribuição 4,6% 28,4% 13,7% 8,7%C
om

pl
ex

a 

Resíduos ajustados -9,2 9,1 4,2 
Frequência 34 21 286 341
Frequência esperada 234,8 28,5 77,7 341,0

% Complexidade ofensiva 10,0% 6,2% 83,9% 100,0
%

% Zona de distribuição 2,7% 13,5% 67,8% 18,4%

C
om

pl
ex

id
ad

e 
of

en
si

va
 

 

S
im

pl
es

 

Resíduos ajustados -26,0 -1,6 29,8 
Frequência 1276 155 422 1853
Frequência esperada 1276,0 155,0 422,0 1853,0

% Complexidade ofensiva 68,9% 8,4% 22,8% 100,0
%

Total 

% Zona de distribuição 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
%
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Anexo – 10 
Tabela de contingência para a zona de distribuição em função do tempo de ataque 
 

Tempo de ataque  

T0 T1 T2 T3 
Total 

Frequência 196 352 643 74 1265
Frequência esperada 146,9 274,5 571,1 272,5 1265,0
% Zona de distribuição 15,5% 27,8% 50,8% 5,8% 100,0%
% Tempo de ataque 92,0% 88,4% 77,7% 18,7% 69,0%

ZD
P

 

Resíduos ajustados 7,7 9,5 7,3 -24,4 
Frequência 3 18 99 35 155
Frequência esperada 18,0 33,6 70,0 33,4 155,0
% Zona de distribuição 1,9% 11,6% 63,9% 22,6% 100,0%
% Tempo de ataque 1,4% 4,5% 12,0% 8,9% 8,5%

ZD
I 

Resíduos ajustados -3,9 -3,2 4,9 ,3  
Frequência 14 28 86 286 414
Frequência esperada 48,1 89,8 186,9 89,2 414,0
% Zona de distribuição 3,4% 6,8% 20,8% 69,1% 100,0%
% Tempo de ataque 6,6% 7,0% 10,4% 72,4% 22,6%

Zo
na

 d
e 

di
st

rib
ui

çã
o 

ZD
R

 

Resíduos ajustados -5,9 -8,4 -11,3 26,7  
Frequência 213 398 828 395 1834
Frequência esperada 213,0 398,0 828,0 395,0 1834,0
% Zona de distribuição 11,6% 21,7% 45,1% 21,5% 100,0%

Total 

% Tempo de ataque 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Anexo – 11 
Tabela de contingência para o local de ataque em função da complexidade de ataque 

Complexidade ofensiva  
Elevada 

complexidade 
Muito 

complexa Complexa Simples 
Total 

Frequência 81 281 55 176 593
Frequência esperada 127,4 305,3 51,4 108,9 593,0
% Local do ataque 13,7% 47,4% 9,3% 29,7% 100,0%
% Complexidade ofensiva 20,3% 29,4% 34,2% 51,6% 31,9%

4a 

Resíduos ajustados -5,6 -2,4 ,6 8,6  
Frequência 23 39 19 4 85
Frequência esperada 18,3 43,8 7,4 15,6 85,0
% Local do ataque 27,1% 45,9% 22,4% 4,7% 100,0%
% Complexidade ofensiva 5,8% 4,1% 11,8% 1,2% 4,6%

4b 

Resíduos ajustados 1,3 -1,1 4,6 -3,3  
Frequência 100 185 4 0 289
Frequência esperada 62,1 148,8 25,1 53,1 289,0
% Local do ataque 34,6% 64,0% 1,4% ,0% 100,0%
% Complexidade ofensiva 25,1% 19,4% 2,5% ,0% 15,6%

3c 

Resíduos ajustados 5,9 4,6 -4,8 -8,8  
Frequência 76 108 4 0 188
Frequência esperada 40,4 96,8 16,3 34,5 188,0
% Local do ataque 40,4% 57,4% 2,1% ,0% 100,0%
% Complexidade ofensiva 19,0% 11,3% 2,5% ,0% 10,1%

3b 

Resíduos ajustados 6,7 1,7 -3,4 -6,9  
Frequência 8 30 2 5 45
Frequência esperada 9,7 23,2 3,9 8,3 45,0
% Local do ataque 17,8% 66,7% 4,4% 11,1% 100,0%
% Complexidade ofensiva 2,0% 3,1% 1,2% 1,5% 2,4%

3a 

Resíduos ajustados -,6 2,1 -1,0 -1,3  
Frequência 44 182 48 81 355
Frequência esperada 76,3 182,8 30,8 65,2 355,0
% Local do ataque 12,4% 51,3% 13,5% 22,8% 100,0%
% Complexidade ofensiva 11,0% 19,0% 29,8% 23,8% 19,1%

2 

Resíduos ajustados -4,6 -,1 3,6 2,4  
Frequência 2 0 0 0 2
Frequência esperada ,4 1,0 ,2 ,4 2,0
% Local do ataque 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%
% Complexidade ofensiva ,5% ,0% ,0% ,0% ,1%

5 

Resíduos ajustados 2,7 -1,5 -,4 -,7  
Frequência 34 20 0 2 56
Frequência esperada 12,0 28,8 4,9 10,3 56,0
% Local do ataque 60,7% 35,7% ,0% 3,6% 100,0%
% Complexidade ofensiva 8,5% 2,1% ,0% ,6% 3,0%

6b 

Resíduos ajustados 7,3 -2,4 -2,3 -2,9  
Frequência 8 17 0 0 25
Frequência esperada 5,4 12,9 2,2 4,6 25,0
% Local do ataque 32,0% 68,0% ,0% ,0% 100,0%
% Complexidade ofensiva 2,0% 1,8% ,0% ,0% 1,3%

6a 

Resíduos ajustados 1,3 1,7 -1,6 -2,4  
Frequência 0 0 0 6 6
Frequência esperada 1,3 3,1 ,5 1,1 6,0
% Local do ataque ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0%
% Complexidade ofensiva ,0% ,0% ,0% 1,8% ,3%

1b 

Resíduos ajustados -1,3 -2,5 -,8 5,2  
Frequência 23 94 29 67 213
Frequência esperada 45,8 109,7 18,5 39,1 213,0
% Local do ataque 10,8% 44,1% 13,6% 31,5% 100,0%
% Complexidade ofensiva 5,8% 9,8% 18,0% 19,6% 11,5%

Lo
ca

l d
e 

at
aq

ue
 

1a 

Resíduos ajustados -4,0 -2,3 2,7 5,2  
Frequência 399 956 161 341 1857
Frequência esperada 399,0 956,0 161,0 341,0 1857,0
% Local do ataque 21,5% 51,5% 8,7% 18,4% 100,0%Total 

% Complexidade ofensiva 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Anexo – 12 

Quadro 18. Tabela de contingência para o jogador atacante em função da complexidade de ataque 

Complexidade ofensiva  

Elevada 
complexidad

e 

Muito 
complexa Complexa Simples 

Total 

Frequência 52 154 34 65 305
Frequência esperada 65,6 156,9 26,5 56,0 305,0
% Jogador atacante 17,0% 50,5% 11,1% 21,3% 100,0%
% Complexidade 
ofensiva 13,0% 16,1% 21,1% 19,1% 16,4%A1

 –
 

A
ta

ca
nt

e 
re

ce
be

do
r 

ju
nt

o 
ao

 
di

st
rib

ui
do

r 

Resíduos ajustados -2,1 -,4 1,7 1,4  
Frequência 71 179 36 113 399
Frequência esperada 85,8 205,3 34,6 73,3 399,0
% Jogador atacante 17,8% 44,9% 9,0% 28,3% 100,0%
% Complexidade 
ofensiva 17,8% 18,7% 22,4% 33,1% 21,5%A

2 
– 

A
ta

ca
nt

e 
re

ce
be

do
r 

af
as

ta
do

 
di

st
rib

ui
do

r 

Resíduos ajustados -2,0 -3,0 ,3 5,8  
Frequência 112 181 14 0 307
Frequência esperada 66,0 158,0 26,6 56,4 307,0
% Jogador atacante 36,5% 59,0% 4,6% ,0% 100,0%
% Complexidade 
ofensiva 28,1% 19,0% 8,7% ,0% 16,5%

C
1 

– 
A

ta
ca

nt
e 

ce
nt

ra
l j

un
to

 
do

 d
is

tri
bu

id
or

 

Resíduos ajustados 7,0 2,9 -2,8 -9,1  
Frequência 91 154 7 3 255
Frequência esperada 54,8 131,2 22,1 46,9 255,0
% Jogador atacante 35,7% 60,4% 2,7% 1,2% 100,0%
% Complexidade 
ofensiva 22,8% 16,1% 4,3% ,9% 13,7%C

2 
– 

A
ta

ca
nt

e 
ce

nt
ra

l 
af

as
ta

do
 d

o 
di

st
rib

ui
do

r 

Resíduos ajustados 5,9 3,1 -3,6 -7,6  
Frequência 70 276 65 160 571
Frequência esperada 122,8 293,8 49,5 104,9 571,0
% Jogador atacante 12,3% 48,3% 11,4% 28,0% 100,0%
% Complexidade 
ofensiva 17,5% 28,9% 40,4% 46,9% 30,8%

O
p 

- O
po

st
o 

Resíduos ajustados -6,5 -1,8 2,8 7,2  
Frequência 3 11 5 0 19
Frequência esperada 4,1 9,8 1,6 3,5 19,0
% Jogador atacante 15,8% 57,9% 26,3% ,0% 100,0%
% Complexidade 
ofensiva ,8% 1,2% 3,1% ,0% 1,0%

Jo
ga

do
r a

ta
ca

nt
e 

D
 - 

D
is

tri
bu

id
or

 

Resíduos ajustados -,6 ,6 2,7 -2,1  
Frequência 399 955 161 341 1856
Frequência esperada 399,0 955,0 161,0 341,0 1856,0
% Jogador atacante 21,5% 51,5% 8,7% 18,4% 100,0%Total 
% Complexidade 
ofensiva 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Anexo – 13 
Tabela de contingência para o tipo de ataque em função da complexidade de ataque 

Complexidade ofensiva 
 Elevada 

complexidade 
Muito 

complexa Complexa Simples 
Total 

Frequência 257 399 56 103 815
Frequência esperada 175,7 419,2 70,9 149,3 815,0
% Tipo de ataque 31,5% 49,0% 6,9% 12,6% 100,0%
% Complexidade ofensiva 64,4% 41,9% 34,8% 30,4% 44,0%A

ta
qu

e 
em

 
po

tê
nc

ia
 

Resíduos ajustados 9,3 -1,9 -2,5 -5,6  
Frequência 50 221 43 110 424
Frequência esperada 91,4 218,1 36,9 77,7 424,0
% Tipo de ataque 11,8% 52,1% 10,1% 25,9% 100,0%
% Complexidade ofensiva 12,5% 23,2% 26,7% 32,4% 22,9%B

lo
co

 
fo

ra
 

Resíduos ajustados -5,6 ,3 1,2 4,6  
Frequência 33 140 23 33 229
Frequência esperada 49,4 117,8 19,9 41,9 229,0
% Tipo de ataque 14,4% 61,1% 10,0% 14,4% 100,0%
% Complexidade ofensiva 8,3% 14,7% 14,3% 9,7% 12,4%A

ta
qu

e 
a 

co
nt

or
na

r 
o 

bl
oc

o 

Resíduos ajustados -2,8 3,1 ,8 -1,6  
Frequência 43 105 14 50 212
Frequência esperada 45,7 109,0 18,4 38,8 212,0
% Tipo de ataque 20,3% 49,5% 6,6% 23,6% 100,0%
% Complexidade ofensiva 10,8% 11,0% 8,7% 14,7% 11,5%A

ta
qu

e 
fu

nd
o 

ca
m

po
 

Resíduos ajustados -,5 -,6 -1,1 2,1  
Frequência 0 23 3 19 45
Frequência esperada 9,7 23,1 3,9 8,2 45,0
% Tipo de ataque ,0% 51,1% 6,7% 42,2% 100,0%
% Complexidade ofensiva ,0% 2,4% 1,9% 5,6% 2,4%A

ta
qu

e 
en

ro
la

do
 

Resíduos ajustados -3,6 ,0 -,5 4,2  
Frequência 13 50 18 17 98
Frequência esperada 21,1 50,4 8,5 17,9 98,0
% Tipo de ataque 13,3% 51,0% 18,4% 17,3% 100,0%
% Complexidade ofensiva 3,3% 5,3% 11,2% 5,0% 5,3%Am

or
ti 

Resíduos ajustados -2,1 -,1 3,5 -,3  
Frequência 0 0 0 5 5
Frequência esperada 1,1 2,6 ,4 ,9 5,0
% Tipo de ataque ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0%
% Complexidade ofensiva ,0% ,0% ,0% 1,5% ,3%Bo

la
 

m
or

ta
 

Resíduos ajustados -1,2 -2,3 -,7 4,7  
Frequência 3 10 0 0 13
Frequência esperada 2,8 6,7 1,1 2,4 13,0
% Tipo de ataque 23,1% 76,9% ,0% ,0% 100,0%
% Complexidade ofensiva ,8% 1,1% ,0% ,0% ,7%S

eg
un

do
 

to
qu

e 

Resíduos ajustados ,1 1,8 -1,1 -1,7  
Frequência 0 4 4 2 10
Frequência esperada 2,2 5,1 ,9 1,8 10,0
% Tipo de ataque ,0% 40,0% 40,0% 20,0% 100,0%
% Complexidade ofensiva ,0% ,4% 2,5% ,6% ,5%

Ti
po

 d
e 

at
aq

ue
 

O
ut

ro
 

Resíduos ajustados -1,7 -,7 3,5 ,1  
Frequência 399 952 161 339 1851
Frequência esperada 399,0 952,0 161,0 339,0 1851,0
% Tipo de ataque 21,6% 51,4% 8,7% 18,3% 100,0%Total 

% Complexidade ofensiva 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Anexo – 14 
Tabela de contingência para o efeito da organização ofensiva sobre o bloco adversário 

Complexidade ofensiva  

Elevada 
complexidade 

Muito 
complexa Complexa Simples 

Total 

Frequência 0 13 4 138 155
Frequência esperada 33,6 80,7 13,6 27,1 155,0
% Org do bloco adversário ,0% 8,4% 2,6% 89,0% 100,0

%
% Complexidade ofensiva ,0% 1,4% 2,5% 43,5% 8,5%

1X3 

Resíduos ajustados -6,9 -11,4 -2,8 24,5  
Frequência 4 5 0 4 13
Frequência esperada 2,8 6,8 1,1 2,3 13,0
% O bloco adversário 30,8% 38,5% ,0% 30,8% 100,0

%
% Complexidade ofensiva 1,0% ,5% ,0% 1,3% ,7%

1X(2+1) 

Resíduos ajustados ,8 -1,0 -1,1 1,3  
Frequência 18 264 85 130 497
Frequência esperada 107,9 258,8 43,5 86,8 497,0
% Org do bloco adversário 3,6% 53,1% 17,1% 26,2% 100,0

%
% Complexidade ofensiva 4,6% 27,9% 53,5% 41,0% 27,4%

1X2 

Resíduos ajustados -11,5 ,6 7,7 6,0  
Frequência 65 278 38 30 411
Frequência esperada 89,2 214,0 36,0 71,8 411,0
% Org do bloco adversário 15,8% 67,6% 9,2% 7,3% 100,0

%
% Complexidade ofensiva 16,5% 29,4% 23,9% 9,5% 22,6%

1X(1+1) 

Resíduos ajustados -3,3 7,2 ,4 -6,2  
Frequência 234 357 32 8 631
Frequência esperada 137,0 328,5 55,3 110,2 631,0
% Org do bloco adversário 37,1% 56,6% 5,1% 1,3% 100,0

%
% Complexidade ofensiva 59,4% 37,8% 20,1% 2,5% 34,8%

1X1 

Resíduos ajustados 11,6 2,8 -4,1 -13,3  
Frequência 73 28 0 7 108
Frequência esperada 23,4 56,2 9,5 18,9 108,0
% Org do bloco adversário 67,6% 25,9% ,0% 6,5% 100,0

%
% Complexidade ofensiva 18,5% 3,0% ,0% 2,2% 6,0%

O
rg

  d
o 

bl
oc

o 
ad

ve
rs

ár
io

 

1X0 

Resíduos ajustados 11,9 -5,6 -3,3 -3,1  
Frequência 394 945 159 317 1815
Frequência esperada 394,0 945,0 159,0 317,0 1815,

0
% Org o bloco adversário 21,7% 52,1% 8,8% 17,5% 100,0

%
Total 

% Complexidade ofensiva 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
%
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