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Resumo 
 

 
Resumo 

 
 
Este estudo pretende analisar, a eficácia de ataque dos jogadores de zona 4 de 

acordo com o momento de set e se existem diferenças significativas de eficácia 

entre o primeiro atacante de zona 4 (Ap1) e o segundo (Ap2). Na segunda 

parte deste estudo pretende-se analisar se de acordo com o nível competitivo 

das equipas, sendo este nível definido pela classificação final da equipa nesta 

competição, se existem diferenças de eficácia de ataque entre os Ap1 dos 

diferentes níveis competitivos e os Ap2. Para finalizar pretende-se ainda 

analisar qual o tipo de oposição, em termos de bloco, que os jogadores de 

zona 4 enfrentam mais vezes em cada nível de desempenho. 

A amostra deste estudo é constituída por um conjunto de 12 Selecções 

(Argentina, Austrália, Brasil, Bulgária, Coreia, Egipto, Espanha, Estados Unidos 

da América, Japão, Porto Rico, Rússia e Tunísia) que competiram no 

Campeonato do Mundo de 2007 no Japão, realizando 27 jogos, com um total 

de 97 sets ao que corresponderam 4351 sequências de jogo, durante as quais 

foram analisadas 1363 acções de ataque pelos atacantes de zona 4. 

Foi realizada uma análise descritiva e inferencial das variáveis em estudo, no 

qual foram calculadas frequências, percentagens e associação entre diferentes 

parâmetros de análise. Para esta associação utilizámos o teste do qui-

quadrado de Pearson, sendo o nível de significância de 5%.   

Deste estudo retirámos as seguintes conclusões: a zona 4 é a mais solicitada 

no ataque; o efeito de ataque ponto é o que acontece mais vezes, seguido do 

ataque contínuo e o ataque erro; com o decorrer do set os atacantes de zona 4 

são cada vez menos solicitados, mas apresentam maior eficácia; não existem 

diferenças significativas entre a eficácia do Ap1 e do Ap2 em nenhum dos 

momentos de set; existem diferenças significativas entre a eficácia de remate 

da zona 4 nos 3 níveis; os erros por acção do bloco maiores no Ap1 que no 

Ap2; existem diferenças significativas entre a eficácia de remate dos atacantes 

zona 4 nos 3 níveis; existem diferenças significativas entre os diferentes níveis 

quanto à eficácia do Ap1 e o que acontece mais vezes em termos de oposição 

ao ataque dos atacantes de zona 4 em todos os níveis é o bloco duplo bem 

montado. 
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Introdução geral 

 

1. Introdução geral 

 
1.1 Pertinência do estudo 
 

 
A minha dedicação, durante muitos anos, como jogador de voleibol e, na maior 

parte deles, como jogador de zona 4, conduziu ao interesse de realizar este 

trabalho de pesquisa centrada neste especialista de ataque. A presente 

monografia estrutura-se em dois estudos empíricos centrados na análise de 

eficácia dos atacantes de zona 4 e da sua relação com outras variáveis de 

jogo. No primeiro pretendemos verificar se existem diferenças significativas de 

eficácia de remate entre os dois atacantes de zona 4 no decorrer do set, sendo 

que o set é dividido em 3 momentos distintos: o primeiro momento ([0, 8 

pontos]; o segundo momento [9, 16 pontos]; e o terceiro momento [>17 pontos]. 

Esta análise de eficácia de acordo com o momento de set é importante para se 

perceber como se desenrola o jogo ao mais alto nível mundial, em termos de 

tendências à medida que o set se desenrola. Enquanto que no segundo 

estudo, se compara a eficácia do ataque por zona 4 tendo por referência a 

especialização funcional dos dois atacantes desta zona, de acordo com o nível 

da equipa. Este nível foi definido através da classificação final das equipas 

nesta competição, sendo o nível superior composto pelas 4 melhores equipas, 

o nível intermédio pelas equipas que se classificaram do 5º ao 8º lugar e o nível 

inferior composto pelas equipas que ficaram nos 4 últimos lugares, 

correspondentes ao 9º, 10º, 11º e 12º lugares. Apesar de todas as equipas 

serem de alto rendimento verificamos que na maior parte das competições, nos 

últimos anos, os primeiros classificados não variam muito, daí esta divisão 

entre estas 12 equipas, atribuindo diferentes níveis às mesmas.  

A maior parte dos autores assume a importância do ataque no resultado das 

equipas (Cunha & Marques, 2003; Toyoda, 1991), sendo o remate a técnica 

mais eficaz na conquista de pontos, tendo um papel preponderante e essencial 

na fase ofensiva das equipas de voleibol (Sellinger and Ackermann-Blount, 

1986; Beal, 1989; Beal, 1991; Hippolyte, 1993; Sawula, 1994; Fröhner e 

Zimmermann, 1996; Toyoda, 2002).  
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Logo, e devido à grande parte dos treinadores apelidarem os jogadores de 

zona 4 de “homens de segurança”, pensamos que será importante analisar em 

particular o rendimento competitivo destes jogadores. 

Ao realizar este estudo pretende-se ainda obter algumas conclusões 

importantes acerca da performance dos atacantes de zona 4 ao longo do set e 

se existem diferenças em termos de eficácia em função do resultado na 

competição.  

 
1.2. Objectivo geral 

 
Este estudo pretende analisar a eficácia no ataque do atacante de zona 4 no 

alto rendimento e ainda perceber qual o comportamento, dentro do jogo, dos 

atacantes desta zona, de forma a percebermos em que alturas são mais 

solicitados, mais eficazes e que tipo de oposição enfrentam mais durante todo 

o jogo. 

Então, este estudo para além de analisar qual a zona que é mais solicitada no 

ataque, pretende analisar a eficácia da zona 4 de acordo com o momento de 

set, e com o nível competitivo; pretende também comparar a eficácia dos Ap1 

conforme o nível competitivo das equipas e a eficácia dos Ap2 também 

conforme o nível também conforme o nível das mesmas, e ainda verificar, em 

termos de bloco na zona 4, qual o tipo de oposição mais frequente em cada 

nível. 

 
1.3. Estrutura do trabalho 

 
Depois de realizada uma breve introdução a justificar a pertinência do estudo 

iremos realizar o enquadramento teórico sobre o tema começando pela análise 

de jogo e terminando com a especificidade dos jogadores de zona 4. Depois 

desta introdução teórica serão apresentados cada um dos estudos, tendo os 

dois a mesma estrutura; começando com uma introdução para explicar de que 

se trata o mesmo, seguidos dos objectivos e hipóteses para cada um deles, a 

metodologia e a apresentação e discussão dos resultados, e as respectivas 

conclusões. Para terminar, são apresentadas as referências da bibliografia 

utilizadas.  
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2. Revisão da literatura 
 
2.1. Observação e análise de jogo 
 
 
Muitos treinadores, sobretudo os mais antigos, mais experientes, acreditam 

que é possível observar, com assertividade, jogos a “olho nu” (Garganta, 1998), 

o que não é de todo verdade, já que este tipo de observação não é válido, nem 

preciso devido a vários factores, tais como, ansiedade e a limitação da 

atenção, podendo de alguma forma influenciar a sua decisão (Franks, 2001 Cit 

in Lima 2008).   

Segundo Croucher (1992) a utilização de métodos científicos não é recente, 

sendo que vários cientistas, matemáticos, estatísticos tentam, desde sempre, 

aumentar as hipóteses de sucesso de uma equipa através deles. 

Estes aspectos têm sido muito desenvolvidos ao longo dos anos, sendo que o 

primeiro autor a realizar um estudo neste tema foi Ketele em 1980 (citado por 

Damas e Ketele, 1985) que se refere à observação do jogo como um processo 

de recolha de informação sobre o alvo, ou seja, orientado por um objectivo. De 

acordo com Mesquita (1996), a observação contínua dos atletas, faz com que 

obtenhamos informações importantes acerca da prestação de cada um em 

contexto real. Depois dessa observação, podemos controlar de forma mais 

eficaz o desenvolvimento, a aprendizagem e, consequentemente, a eficácia de 

cada jogador. 

Contudo a expressão observação de jogo vem sempre acompanhada de outras 

expressões, como a análise de jogo e a análise notacional, sendo que a análise 

de jogo é a mais completa, já que engloba a Observação de Jogo, a Análise 

Notacional e a interpretação dos dados recolhidos (Franks e Goodman, 1986; 

Hughes, 1996; Garganta, 2001). 

Como se observa existem várias designações para as etapas do processo de 

análise de jogo dadas por vários autores desta área, passo a designar mais 

algumas: 

Moutinho (2000) também enuncia três conceitos interligados mas distintos. Na 

sua opinião a análise engloba todas as fases do processo (observação, 

notação e interpretação), sendo que a notação se caracteriza por ser o 
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processo de recolha de dados e considera a observação importantíssima para 

a compreensão do jogo nomeadamente na dimensão técnico-táctica. 

Para finalizar, Garganta (1997) define a observação de jogo como os aspectos 

colectados durante todo o jogo e a análise de jogo como a recolha e colecção 

de dados em tempo deferido. Neste sentido, o voleibol, como os outros Jogos 

Desportivos, tem vindo a utilizar estes recursos de modo a cada jogador e cada 

equipa aumente a sua performance. 

O Voleibol tem sido alvo de muita investigação na área da análise de jogo, para 

se perceber que variáveis afectam o rendimento desportivo das equipas. 

Corroborando a ideia de Mesquita (1996), atrás referida acerca da observação 

de jogo, a análise de jogo é um factor importantíssimo na preparação das 

equipas (Moutinho, 1991), já que, através da mesma o treinador vai poder 

potenciar o treino, actuando de forma mais efectiva nos pontos essenciais do 

jogo e de cada atleta, ajudando a melhorar a prestação competitiva das 

equipas (Garganta, 1998; Méndez, 2003). Através da observação e análise de 

jogo da nossa equipa e dos adversários, podemos perceber quais os pontos 

fortes e fracos dos mesmos, para depois procurar anular os seus pontos fortes 

e aproveitar os pontos fracos, assim como melhorar os pontos fracos da própria 

equipa (Santos, 2000). Também Marques (1990) concorda com esta ideia, ao 

referir que a observação de jogo quando usada sistematicamente nas equipas 

de alto rendimento, fornece dados que podem ajudar as equipas a chegar a 

grandes resultados.  

Segundo Blazquez (1990) a avaliação das habilidades motoras pode ser 

realizada de duas formas, in vitro (fora da competição) e in vivo (situação de 

jogo), sendo a primeira mais objectiva e a segunda mais real e mais válida. 

Para além desta divisão ele ainda separa dois tipos de observação, a objectiva 

(situações êxito-fracasso) e subjectiva (necessita de juízo de valor por parte do 

observador). 

Verifica-se então uma vasta panóplia de autores que se debruçaram sobre este 

tema, todos com a mesma ideia, de que a Observação e Análise de Jogo é 

fundamental para ganhar vantagem sobre os adversários. 
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2.2 Características do jogo de voleibol 
 
 
Ao longo dos anos tem-se vindo a intensificar o estudo dos JD (Jogos 

Desportivos), a sua complexidade é alta devido a uma série de factores 

específicos, tais como, a táctica, a relação entre todos os participantes (Dufour, 

1991; Garganta, 1994), o número elevado de jogadores a lógica de cada 

desporto e os vários factores de rendimento (Cantón et al., 2000). Tal como 

todos os JD, o Voleibol também apresenta uma relação de dependência entre 

técnica individual e táctica individual e colectiva, para proporcionar uma maior 

possibilidade de sucesso individual e colectivo. Moreno (1994) afirma que a 

técnica só tem significado quando inserida no contexto de jogo, ou seja, ao 

serviço da táctica e é ainda fundamental para ser ter um funcionamento 

coordenado tacticamente aludindo. Também Matvéiev (1991) se debruçou 

sobre este tema, corroborando a ideia anteriormente referida da relação entre 

técnica e táctica, acrescentando que a técnica é um utensílio, um meio para 

conseguir realizar acções e atingir o objectivo das mesmas.  

O Voleibol apresenta características específicas em relação aos demais, pode 

ser jogado com qualquer parte do corpo, não existe contacto físico entre as 

duas equipas, o espaço de jogo é separado por uma rede, de empenhamento 

perceptivo e contínuo e a participação técnico – táctica alternada (Sousa, 

2000). Apresentando, assim, um padrão cíclico e sequencial muito 

característico (Beal, 1992) e tem um carácter circular e repetitivo (Moutinho, 

1994, 1998; Paulo, 2004).  

Segundo Mesquita (1998) o Voleibol é uma modalidade colectiva de não 

invasão, com características únicas, sendo que todas elas têm como fonte a 

sua estrutura e regulamento. Devido a ser um jogo de não invasão o voleibol é 

mais previsível do que os jogos de invasão, já que, os adversários não podem 

interpor-se de forma activa no ataque do adversário, sendo que o regulamento 

da modalidade é que confere lógica ao jogo (Mesquita, 2005); as equipas estão 

limitadas ao máximo de três toques antes de enviar a bola para o campo 

contrário. Estas características, juntamente com a disputa de bola de forma não 

invasiva, a troca de bola no meio aéreo e a intervenção espacial diferenciada 
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dos jogadores opositores definem a estrutura do jogo de voleibol. De seguida, 

apresento um quadro que sumaria algumas das mais importantes 

especificidades desta modalidade: 

 

Quadro 1- Características e exigências do Voleibol (Mesquita, 1998) 

Características Específicas Exigências 

Envio da bola com a mão por cima da rede Olhar dirigido para cima 

Troca de bola sem ser permitido agarrá-la Brevidade dos contactos 

Número de contactos limitado Condicionalismos nas acções 

Todo o espaço é alvo dos adversários Rapidez na análise e decisão 

Falhas técnicas punidas pelas regras Evitar a perda de posse de bola 

Intervenção limitada ao espaço frontal e 
lateral 

Movimentação condicionada 

Rotação dos jogadores imposta pelas leis do 
jogo 

Polivalência de posições e funções 

 

Uma das grandes diferenças para os outros JD é o facto de não se poder 

agarrar a bola e progredir com a mesma; desta forma o jogo não pode ser 

individualizado (Fiedler, 1989). Badin (1993) refere-se ao Voleibol como a 

procura da ruptura no ataque e a continuidade na fase defensiva, facto que 

mais uma vez o difere dos outros JD. Esta ideia é corroborada por Mesquita 

(2005, pp. 359) que diz “a defesa não busca a ruptura do ataque adversário, 

procurando uma atitude ofensiva que permita a organização do próprio ataque”.  

A estrutura táctica do Voleibol actual caracteriza-se por ser de alta 

especialização, sendo que “a estrutura funcional de uma equipa caracteriza-se 

pela distribuição dos jogadores no campo e pelas relações que estabelecem 

entre si” (Moutinho, 2000, 148). No Voleibol, de acordo com a especialização, 

existem 3 tipos de jogadores: atacantes (função principal é a finalização), 

universais (desempenham tanto as funções de atacante como de 

distribuidores) e distribuidores (responsáveis pela organização da fase 

ofensiva) (Cloître, 1985; Sellinger and Ackermann-Blount, 1986; Rodrigues, 

1990; Moutinho, 2000) e líberos.  
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De acordo com isto, podem-se apresentar inúmeras formações (Sistema 

A:U:D), mas, regra geral enumeramos os seguintes tipos de formações: 

 

i) 5:0:1 – um distribuidor e cinco atacantes (alto rendimento) 

ii) 4:0:2 – dois distribuidores e quatro atacantes (sem penetração) 

iii) 4:2:0 – quatro atacantes e dois universais (com penetração) 

iv) 3:0:3 – três atacantes e três distribuidores  

v) 0:6:0 – seis jogadores universais 

 

Segundo Moutinho (2000), a fase defensiva e ofensiva estão cada vez mais 

especializadas, logo na defesa podemos dividi-la em dois sectores, a defesa 

baixa e a defesa alta (bloco). A defesa alta faz-se acima da tela da rede, por 

zonas 2, 3 e 4; a defesa baixa faz-se abaixo da tela da rede, zonas 1, 5 e 6, 

sendo que a maior parte das equipas defende com o líbero na zona 5 e o zona 

4 que está atrás na zona 6 para atacar de 2ª linha.  

 

 
 
2.3. Características do ataque 

 

Com o passar dos anos o jogo de Voleibol tem vindo a ficar cada vez mais 

rápido e o ataque tem vindo a acompanhar essa evolução. O que a maior parte 

dos autores refere é que existem destacadamente três tempos de ataque 

completamente distintos (Pittera e Riva, 1982; Sellinder, 1986; Vandermeuller, 

1990; Fröhner e Zimmerman, 1996). O tempo 1 é o mais rápido, sendo que 

quando a bola está nas mãos do distribuidor o atacante já se encontra em 

suspensão à espera do passe; o tempo 2 caracteriza-se pelo atacante saltar 

logo após o distribuidor efectuar o passe; o tempo 3, o mais lento, caracteriza-

se pelo atacante só começar a efectuar a chamada de ataque quando a bola 

atinge o seu ponto mais alto depois de ter saído das mãos do distribuidor.  

Qualquer ataque pode ter três consequências no seguimento da jogada no 

Voleibol (Coleman, (1985) cit in Martins, 1996): i) Ponto, sempre que a bola 

contacta o campo adversário, quando o atacante consegue explorar o bloco 

adversário, o chamado “block-out” ou então quando à uma falta da outra equipa 
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no momento do ataque; ii) Continuidade, como a própria designação indica 

existe continuidade de jogada por parte da equipa adversária, podendo ter um 

contra-ataque organizado ou não; iii) Erro, quando o atleta por falhar o ataque 

ou cometer alguma falta. Em termos de direcção o ataque pode ter três 

consequências na trajectória da bola: linha, diagonal e Block-out (Paolini, 

2006). 

Quanto ao espaço de ataque, apesar de muitos autores terem ideias diferentes 

quanto à divisão do campo, a maioria defende que existem duas zonas de 

ataque, a primeira linha e a segunda linha. Na primeira linha, ou zona ofensiva, 

só podem atacar acima do bordo superior da rede, os jogadores que se 

encontrarem nas zonas 2, 3 e 4, enquanto que na segunda linha, ou zona 

defensiva, o ataque é realizado pelos jogadores que estão nas zonas 1, 6 e 5 

(Lucas, 1985; Sellinger and Ackermann-Blount, 1986; Herbert, 1991; Beal, 

1992, Vasconcelos, 1998). Como se sabe o ataque é o aspecto técnico mais 

difícil de ser aprendido, devido à sua enorme complexidade, mas também o 

mais eficaz na conquista do ponto (Sellinger and Ackermann-Blount, 1986; 

Beal, 1992; Frôhner e Zimmerman, 1996; Paolini, 2000).  

Segundo Sellinger e Ackermann-Blount (1986) 70% do sucesso que as equipas 

masculinas de topo mundial têm está na fase ofensiva, sendo que a maior 

parte dos pontos obtidos, quase na totalidade dos side-outs são conseguidos 

através do remate. Este facto apontado pelo estudo realizado por Sellinger e 

Ackermann-Blount é corroborada por Moutinho (2000, pp 66) quando afirma 

que “o ataque começou por ser o único gesto técnico que merecia atenção pois 

só através dele é que se poderia cumprir o objectivo essencial do jogo”. Sendo 

assim, confirma-se que o ataque se assume como o principal factor de sucesso 

no alto rendimento (EOM e Shutz, 1992; Hippolyte, 1993; Palão et al., 2005), 

sendo acção de jogo que mais pontos confere às equipas (Bellendier, 2003; 

Resende, 2003) e também um dos elementos de jogo mais sujeito a estudos e 

investigações (Bellendier, 2002; Mesquita et al., 2002; Cunha e Marques, 

2003). 

O regulamento de Voleibol tem vindo a ser alterado ao longo dos anos de 

modo a diminuir a supremacia do ataque em relação à defesa. As alterações 

primordiais foram as seguintes: em 1964 o bloco podia invadir o campo 

adversário; em 1970 apareceram as varetas a 9,40 metros de distância uma da 
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outra; em 1976 o bloco não conta como toque; em 1984, no primeiro toque, 

deixa de ser falta os toques consecutivos na mesma acção; no mesmo ano 

deixa de ser permitido blocar ou atacar após o serviço adversário; dez anos 

mais tarde a bola pode ser contactada com qualquer parte do corpo, a zona de 

serviço é alargada e o primeiro toque é despenalizado; em 1997 pode-se ir 

jogar a bola ao segundo toque no campo adversário desde que a bola vá para 

o outro lado por fora ou por cima das varetas e volte também por fora ou por 

cima; por fim, em 1998 a introdução do jogador libero no sentido de fortalecer a 

defesa. Mesmo assim a supremacia do ataque em relação à defesa ainda se 

verifica (Moutinho, et al., 2003).  

Para realizar a acção de ataque, a técnica mais utilizada, por ser mais eficaz é 

o ataque, Zhang (1996) aponta alguns aspectos de táctica individual 

importantes para aumentar a sua eficácia:  

i) contactar a bola no ponto mais alto; ii) explorar o blocador e defesa mais 

limitados; iii) atacar a zona do distribuidor para condicionar o contra-ataque.  

 
 
2.4. A Eficácia do remate no jogo de Voleibol 
 
 

Para começar penso que é importante termos uma ideia do que entendemos 

por eficácia. De uma maneira simplista mas correcta dizemos que ser eficaz é 

conseguir atingir um dado objectivo. Esta noção está completamente de acordo 

com tudo o que aprendemos no curso de Desporto e Educação Física em 

relação ao treino de voleibol, isto é, todos os que treinam têm os seus 

objectivos, as suas metas, que vão ser o alvo de todo esse processo de treino; 

sendo que sem eles o treino não faz sentido. 

Cada vez mais os ralis no Voleibol são mais rápidos, seja por intermédio de um 

serviço forte, de um bom ataque ou, até, de um bom bloco. A eficácia das 

equipas de topo mundial é cada vez maior em qualquer um dos aspectos 

técnicos do jogo, incluindo como é lógico o remate, já que é a forma mais 

eficaz e mais utilizada de finalização no processo ofensivo e logicamente o 

sucesso de qualquer equipa está muito dependente da sua eficácia (Vieira & 

Fergusson citados por Nogueira, 2004). Esta ideia é também corroborada pelo 

estudo realizado por Hyppolyte et al (1997) visto que chegou à conclusão que a 
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razão da supremacia do ataque em relação à defesa, nas equipas de topo 

mundial se dê ao remate, já que, se trata do principal factor de sucesso ou 

insucesso das mesmas. Diversos autores afirmam que o remate é 

“procedimento de jogo mais importante para a conquista de pontos, 

desempenhando um papel decisivo na manobra ofensiva das equipas de 

voleibol.” (Sellinger and Ackermann-Blount, 1986; Beal, 1989; Beal, 1991; 

Hippolyte, 1993; Sawula, 1994; Fröhner e Zimmermann, 1996; Toyoda, 2002) 

Esta ideia de que a eficácia do remate é determinante no resultado final no jogo 

de Voleibol é inquestionável, tal como se pode verificar em grande parte da 

literatura existente (Bellendier, 2002; Cunha e Marques, 2002; Eom e Shutz, 

1992a; Grgantov, Dizdar e Jankovic, 1998; Häyrinen, 2004; Marelic, Zufar e 

Omrcen, 1998; Oliveira, 2007; Mesquita, Guerra e Araújo, 2002; Moutinho e 

colaboradores, 2003; Ureña e colaboradores, 2003). 

Para além das grandes evoluções na estrutura do jogo de Voleibol que têm 

vindo a acontecer ao longo dos tempos, também os jogadores têm vindo a 

evoluir muito com os processos de treino. Recentemente, verifica-se que os 

atacantes de topo mundial possuem uma leitura de jogo muito superior à média 

e ainda recursos técnicos variados que lhes permitem tomar as melhores 

decisões em espaços de tempo muito reduzidos (Guerra, 2000). Para além 

disso estes atacantes de excelência mundial são deste modo qualificados, 

devido ao facto de, perante acções prévias ao ataque não eficazes conseguem 

do mesmo modo finalizar o ponto Hebert (1991) e Rivet (1991).  

A eficácia do remate pode ser determinada pela altura e potência de batimento 

e pela variabilidade de opções que o atleta possui no seu reportório técnico 

(Frönher, 2000 cit. por Maia, 2005). A eficácia do remate pode ser determinada 

pela altura e potência de batimento e pela variabilidade de opções que o atleta 

possui no seu reportório técnico (Frönher, 2000 cit. por Maia, 2005). Segundo 

Frönher e Zimmerman (1992), a eficácia de ataque depende do: i) 

conhecimento táctico; ii) das características pessoais do jogador (ex. 

confiança); iii) da interpretação das componentes cognitivas (ex. discernimento, 

decisões motoras); iv) da interacção das componentes físicas (velocidade, 

resistência e impulsão).”  

As alterações levadas a cabo pela FIVB em 1999 fizeram com que o jogo 

ficasse mais rápido, mesmo que o ataque seja realizado nas alas, diminuindo 
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as chamadas “bolas altas” – ataque de terceiro tempo (Dias, 2004), o que 

facilita o trabalho dos rematadores, aumentado a sua eficácia. 

Existem vários estudos científicos que demonstram a supremacia do ataque no 

sucesso das equipas. Segundo o estudo realizado por Oliveira (2004), sobre a 

eficácia de ataque na Liga Mundial 2003 de Voleibol em seniores masculinos 

os resultados mostram que 46,9% dos ataques foram ponto, 35,1% 

continuados e 18,1% culminaram com erro. Verifica-se que se ganha um ponto 

em cada dois ataques, sendo assim o factor que provoca mais alterações no 

resultado - 65% (pontos ganhos e erros).  

Devido a ser o factor de maior importância no sucesso das equipas, deve-se 

dar grande relevância ao nível do treino, estudos e investigações.   

 
 
2.5. Características do atacante de zona 4 
 
 
O atacante de zona 4 é muitas vezes designado como o atacante de 

segurança, por ser o mais solicitado (Sellinger and Ackermann-Blount, 1986; 

Fröhner e Zimmermann, 1996; Frönher, 1997; Sousa, 2000; Moutinho, 2000; 

Vasconcelos, 1998), devido também a atacar na 1ª linha e 2ª linha (“Back row 

attackers” Sellinger e Ackermann-Blount, 1986), e por em grande parte das 

jogadas, perante a recepção de maior dificuldade, ser o único ponto de ataque 

disponível para o distribuidor (Paulo, 2004).  

Sendo o atacante mais solicitado, e como o rendimento da equipa depende 

muito da eficácia do ataque, logicamente tem de apresentar uma eficácia 

elevada para que a equipa tenha sucesso. Esta ideia é corroborada pelos 

estudos realizados por Nogueira (2004) e Paulo (2004); ambos referem que os 

jogadores mais solicitados no ataque são os atacntes de zona 4. 

Dentro da formação inicial de uma equipa de alto rendimento, apresentando 

uma formação em 5:0:1, denota-se a existência de dois atacantes zona 4, o 

Ap1 e o Ap2. O Ap1 joga junto ao distribuidor denotando-se por ser um jogador 

mais equilibrado, sendo o seu ponto forte, para além do ataque, a recepção. 

Deve ser ainda consistente e efectivo. O Ap2, apesar de cada vez mais nas 

equipas de alto rendimento ser mais completo, é de notar que não é tão forte 

como o Ap1 na recepção mas apresenta-se muito forte no ataque. 
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Para terminar apresentam-se algumas características técnico-tácticas gerais 

dos atacantes de zona 4, as quais representam uma sinapse de aspectos 

enunciados na literatura da especialidade (Sellinger and Ackermann-Blount, 

1986; Fröhner e Zimmermann, 1996; Frönher, 1997; Sousa, 2000; Moutinho, 

2000; Vasconcelos, 1998): 

 

i) Receptores prioritários; 

ii) Muito forte tecnicamente, rápido e versátil; 

iii) Homem de segurança; 

iv) Ap1 tem de ser forte também a receber e a atacar na zona 2; 

v) Capacidade de ultrapassar blocos duplos e triplos bem montados; 

vi) Muito forte no Block-out; 

vii) Tem de ter versatilidade no ataque forte; 

viii) Capacidade de atacar vários tipos de bola: alta, tensa, interior, 

exterior. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Estudo I 



 



Estudo I 

3. Estudo I – Análise da relação entre a eficácia de ataque dos 

jogadores de Zona 4 e o momento de set   

 

3.1. Introdução 

 

Devido ao zona 4 ser um jogador de segurança e o ataque ser a fase do jogo 

em que se conquista mais pontos, determinando o sucesso ou insucesso das 

equipas (Sellinger and Ackermann-Blount, 1986; Beal, 1989; Beal, 1991; 

Hippolyte, 1993; Sawula, 1994; Fröhner e Zimmermann, 1996; Toyoda, 2002), 

achamos interessante analisar se esta (zona 4) seria muito ou pouco solicitada 

e com que grau de eficiência os jogadores que ocupam esta posição 

respondem às chamadas dos distribuidores.  

A nosso ver este estudo tem uma grande importância, na medida em que, 

providenciará informações acerca da prestação dos atacantes de zona 4, 

quando são mais solicitados e se a sua performance aumenta ou decresce em 

algum momento de set de forma significativa. Estas informações são mais um 

utensílio para os treinadores definirem as melhores estratégias ao longo do set 

em termos de tendências de distribuição.  

Então o objectivo principal deste estudo é perceber de que forma os momentos 

de set afectam a eficácia de ataque dos atacantes de zona 4. Estes momentos 

de jogo são três considerados em função dos dois tempos técnicos existentes 

aos oito e dezasseis pontos. Para melhor estabelecermos uma linha 

orientadora neste estudo definimos alguns objectivos e de acordo com estes, 

algumas hipóteses.  

 

3.2. Objectivos 

 

     Analisar: 

  

i) O jogador atacante mais solicitado; 

ii) A frequência de solicitação dos atacantes de zona 4; 

iii) A eficácia comparativa dos atacantes de zona 4 em função do 

momento de set. 
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3.3. Hipóteses 

 

De acordo com a revisão da literatura e a minha experiência como jogador de 

voleibol. surgiram as seguintes hipóteses: 

 

i) A zona 4 é a mais solicitada para o ataque; 

ii) Com o decorrer do jogo os zona 4 vai ser menos solicitado; 

iii) A eficácia do jogador de zona 4 é elevada nas equipas de topo 

mundial; 

iv) O Ap2 apresenta uma eficácia significativamente maior do que o 

Ap1. 

   

3.4. Metodologia 

3.4.1. Caracterização da amostra 

 

A amostra deste estudo é constituída pelo conjunto de selecções apresentado 

no quadro seguinte. Estas selecções participaram na fase final do Campeonato 

do Mundo de 2007, no Japão. Para a análise do ataque dos zona 4 foram alvo 

de estudo mil trezentos e sessenta e três remates efectuados por esses 

jogadores, sendo que 670 foram realizados pelos zona 4 que jogam junto ao 

distribuidor e 687 pelos atacantes que jogam afastados do distribuidor. 

 

 
Quadro 2 – Selecções nacionais da amostra e respectiva classificação final na competição 

 

Selecções Nacionais 
Classificação na 

competição 
Brasil 1º 

Rússia 2º 

Bulgária 3º 

Estados Unidos da América 4º 

Espanha 5º 

Porto Rico 6º 

Argentina 7º 

Austrália 8º 

Japão 9º 

Egipto 10º 

Coreia 11º 

Tunísia 12º 
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3.4.2. Variáveis em análise e instrumento de observação 

 

O instrumento de análise de jogo utilizado neste estudo foi o Volleyball Rally 

Observation System 2008, que tem como finalidade a análise e modelação da 

performance no Voleibol de Alto Rendimento. Este instrumento de observação 

foi construído pelo gabinete de Voleibol da FADEUP, de modo a unificar os 

critérios de observação e análise de jogo. 

As variáveis em análise neste estudo são as seguintes: jogador atacante, a 

eficácia de ataque dos atacantes de zona 4 e a eficácia dos mesmos de acordo 

com o momento de set. 

 

3.4.2.1. Jogador atacante: 

 

Nos parâmetros deste instrumento foram considerados 6 jogadores atacantes:  

i) Distribuidor (1) 

ii) Oposto (2) 

iii) 1º atacante de zona 4 – encostado ao distribuidor (3) – Ap1 

iv) 2º atacante de zona 4 – afastado do distribuidor (4) – Ap2 

v) 1º central – encostado ao distribuidor (5) 

vi) 2º central - afastado do distribuidor (6) 

 

Note-se que os números entre parênteses são os números atribuídos aos 

jogadores aquando da análise dos jogos. 

 

 

3.4.2.2. Eficácia dos jogadores de Zona 4: 

O seguinte quadro apresenta os parâmetros de eficácia do ataque do nosso 

instrumento de observação: 
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Quadro 3 – Parâmetros de eficácia de ataque 

Ataque erro Erro do atacante: ataque para a rede, ataque para fora, falta técnica 

Ataque erro – bloco Erro decorrente da acção do adversário sobre a bola 

Ataque continuado 1 Ataque facilmente defendido pelo adversário 

Ataque continuado 2 Ataque devolvido pelo bloco e defendido pela própria equipa 

Ataque continuado 3 Ataque defendido com dificuldade pela equipa adversária 

Ataque ponto Ponto ganho 

Nota:  
No caso de a bola ficar na rede ou ir para fora mas o adversário cometer uma falta técnica 
assinalada pelo árbitro, deve ser registado um erro do adversário e o ataque é considerado como 
Attack Continuity 1 (código 3); 
No caso de, depois de um ataque, a bola tocar em mais de um jogador da equipa adversária, para 
tentar salvar a bola, mas não continuar em jogo, deve ser considerado Attack Point (código 6); 
Se o ataque for um sucesso mas o árbitro assinalar uma falta técnica à equipa adversária, o ataque 
deve ser contabilizado Attack Point, e o erro do adversário não deve ser assinalado.    

 

 

 

3.4.2.3. Momento do set 

 

Existem 3 momentos de set, separados entre si pelos dois tempos técnicos 

existentes num set de voleibol (aos 8 pontos e aos 16). O quadro seguinte 

apresenta os 3 momentos de set de forma clara: 

 

Quadro 4 – Momentos de set 

 

Primeiro momento de set (0 – 8 pontos) 

Segundo momento de set (9 – 16 pontos) Momentos de set 

Terceiro momento de set (17 – 25 pontos) 

 

3.4.3. Procedimentos de recolha de dados 

 

Todos os jogos foram gravados com o campo na longitudinal, de forma a 

conseguir-se observar ambas as equipas, posteriormente foram observados 
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por 4 observadores independentes. Os jogos foram fornecidos em formato de 

DVD pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 

3.4.4. Análise de dados 

 

Para percebermos o grau de influência entre as diferentes variáveis, 

examinado os valores superiores a (2) e inferiores a (-2), utilizámos o teste qui-

quadrado (x2). O nível de significância considerado foi de 5%. O programa 

utilizado foi o SPSS (Statistical Program for Social Sciencs) versão 17.0. 

 

3.4.5. Fiabilidade da observação 

 

Posteriormente às observações dos jogos e de forma a comprovar a qualidade 

dos dados observados e registados devido à elevada percentagem de acordos 

intra e inter-observador. Para isso utilizou-se a fórmula de Bellack (1996) cit in 

Paço (2008). 

 

          Nº de acordos 

Percentagem de acordos=  -----------------------------------------------    X 100 

       Nº de acordos + Nº de desacordos 
 
 
 
Quadro 5 -  Percentagem de acordos da análise intra  e inter observador 

Intra-observador Inter-observador Variáveis 
observadas % acordos Kappa de Cohen % acordos Kappa de Cohen 

Atacante 
solicitado 

100 1,0 100 1,0 

Eficácia do 
ataque 

99,38 0,99 95,08 0,91 

Momento de set 100 1,0 100 1,0 

 
 
Os resultados apresentados neste quadro demonstram que as observações 

são fiáveis para serem utilizadas como ferramentas para um trabalho científico.  

Tanto a fiabilidade intra como a inter-observador demonstraram níveis de 

concordância superiores ao mínimo aceitável (80%). O valor mínimo 

 23



Estudo I 

encontrado foi de 95,08%, na eficácia de ataque, da fiabilidade inter-

observador. O Kappa de Cohen, utilizado para controlar os acordos registados 

por acaso registou um valor mínimo de 0,91, na fiabilidade inter-observador da 

eficácia de ataque.  

 

3.5. Apresentação e discussão dos resultados 

3.5.1. Análise da solicitação do jogador atacante 

 

O quadro seguinte apresenta as percentagens e frequências de ataques de 

todos os jogadores, de acordo com a sua especialização no ataque.  

 

Quadro 6 – Frequência e percentagem de ataque em função da especialização 

funcional do jogador atacante. 

 

  Frequência Percentagem 

Distrinuidor 73 2,2 

Oposto 1056 31,9 

1º Atacante Z4 676 20,4 

2º Atacante Z4 690 20,9 

1º Central 417 12,6 

2º Central 396 12 

Total  3308 100 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando este quadro, dos 3308 ataques efectuados por todos os jogadores 

de acordo com a sua especialização funcional, o jogador mais solicitado foi o 

oposto (1056), correspondendo a uma percentagem de 31,9%. Seguidamente 

e como era de esperar aparece os jogadores de zona 4 com maior 

percentagem e frequência de solicitação, sendo que existe uma diferença 

pequena entre o primeiro (20,4%) e o segundo (20,9%). Se juntarmos estas 

duas percentagens a zona 4 aparece como a mais solicitada no ataque 

(41,3%). Os centrais rondam uma percentagem de 12% (12,6 e 12% 

respectivamente), enquanto que por último aparece o distribuidor com uma 

percentagem de 2,2%, correspondente a 73 ataques. 

Num estudo realizado com a selecção portuguesa de voleibol no campeonato 

do mundo de 2002, Nogueira (2004) obteve resultados que vão de acordo com 
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os apresentados neste estudo, a saber: zonas 4 (52%), oposto (32,9%) e 

centrais (15,1%). Também Paulo (2004) chegou a resultados semelhantes 

quando também estudou o side-out da selecção portuguesa masculina na 

mesma competição, no qual verificou que a zona 4 foi a mais solicitada no 

ataque (39,9%), sendo a zona central a segunda zona mais solicitada (24,9%) 

e só depois a zona 2 com (19,7%). Esta zona foi a menos solicitada devido ao 

facto do autor a separado a zona 2 da segunda linha, esta com percentagem 

de solicitação de 15,5%; Fröhner (cit in Paulo (2004)) confirmam também os 

resultados deste estudo chegando a referir 65% de ataques na zona 4.  

No entanto contrariando estes resultados surge o estudo realizado por Guerra 

(2007) sobre 4 selecções masculinas apontando o oposto como o jogador mais 

solicitado.  

Nestes resultados vemos uma grande variedade de jogo em termos de zonas 

solicitadas no ataque, característico do jogo de alto nível. Alberda (1998), 

defende a variação da zona de ataque, tornando o jogo mais imprevisível para 

o bloco, sendo uma característica das equipas de alto nível. 

   

 

3.5.2. Análise da eficácia dos atacantes de Zona 4 

 

Os quadros seguintes apresentam a frequência e a percentagem de eficácia 

dos atacantes de zona 4.  

 

Quadro 7 – Frequência e percentagem da eficácia do ataque – Ap1  

 
 1º Atacante de zona 4  

 Frequência Percentagem 

Ataque erro 48 7,1 

Ataque erro – bloco 64 9,5 

Ataque continuado 1 91 13,5 

Ataque continuado 2 46 6,8 

Ataque continuado 3 83 12,3 

Ataque ponto 344 50,8 

Total 676 100 
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Quadro 8 – Frequência e percentagem da eficácia do ataque – Ap2 

 

 
 2º Atacante de zona 4  

 Frequência Percentagem 

Ataque erro 46 6,7 

Ataque erro – bloco 49 7,1 

Ataque continuado 1 67 9,8 

Ataque continuado 2 40 5,8 

Ataque continuado 3 104 15,1 

Ataque ponto 381 55,5 

Total 687 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feita a análise comparativa entre os dois quadros, verifica-se que para ambos 

os atacantes de zona 4 o ataque ponto é o mais frequente, com percentagens 

acima dos 50% (50,8 e 55,5%, respectivamente). De seguida, os ataques 

continuado 1 e 3 são os que têm maior percentagem de ocorrência, sendo que 

o atacante que joga mais afastado do distribuidor parece ser sempre mais forte 

do que o atacante que joga junto ao distribuidor. Isto deve-se ao facto de 

apresentar percentagens mais elevadas de ataque continuado 3 e menores de 

continuados 1. De seguida aparece o ataque erro e por último o ataque 

continuado 2.  

A barreira dos 50% é a que distingue o atacante de alto rendimento do 

atacante normal (Coleman, 1985; cit. in. Martins, 1996). Logo, verificámos que 

os atacantes do nosso estudo estão dentro das percentagens do nível 

internacional.  

Os resultados apresentados neste estudo vão de encontro à maior parte dos 

estudos existentes na literatura, sendo que o primeiro parâmetro com maior 

percentagem de acontecimento é o ponto, o segundo é a continuidade e o 

terceiro o erro. Paulo (2004) chegou a uma percentagem de ponto de 53%, 

continuidade de 30,9% e erro de 16,1%; Meireles (2000) tem uma percentagem 

de ponto de 50,3% e erro de 17,6%; Oliveira (2004) no seu estudo realizado 

nas equipas participantes da Liga Mundial de 2003, sobre a eficácia de ataque 

no alto rendimento competitivo chegou também a resultados semelhantes, 53% 
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ataque – ponto, 30,9% de ataques contínuos e 16,1% de erros; também 

Simões (2002), num estudo sobre as regularidades da estrutura ofensiva em 

equipa masculina de voleibol de alto rendimento chegou a resultados em tudo 

semelhantes, 50,1% de ataque – ponto, 33,8% de ataques contínuos e 16% de 

erros; por fim Gubellini e colaboradores (2005) chegaram aos seguintes 

resultados depois de analisar os jogos da liga italiana de voleibol na época de 

2004/2005: percentagem de ataque – ponto 51,25%, 31,60% de ataque 

continuado e 15,65% de ataque – erro. 

No entanto, Neves (2004) e João (2004) em estudos realizados em equipas de 

alto rendimento, verificaram que a percentagem de maior ocorrência, a seguir 

ao ponto, foi o erro.  

Todos estes estudos corroboram a ideia de que o elevado grau de eficácia do 

ataque é uma das características de jogos das equipas de elite (Moutinho et al., 

2003; Fröhner & Murphy, 1995; Simões, 2002; Martins, 1996; Hippolyte, 1993), 

sendo a obtenção de ponto, a chave de determinação do rendimento das 

equipas (Cunha & Marques, 2003; Toyoda, 1991).  

De referir que a percentagem de erros por intermédio do bloco adversário 

regista uma diferença entre os dois zonas 4, 9,5% e 7,1%, respectivamente 

para o Ap1 e Ap2, muito devido talvez ao número de blocadores que apanham 

constantemente. O Ap1 aparece na zona ofensiva duas formações à frente 

com o distribuidor, enquanto que o Ap2 só aparece uma vez. 
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3.5.3. Análise das diferenças de eficácia de ataque dos jogadores de Zona 

4 nos vários momentos de set 

 

3.5.3.1. Análise das diferenças de eficácia entre os dois atacantes de zona 

4, Ap1 e Ap2 no primeiro momento de set [1, 8 pontos]. 

 

No quadro abaixo (quadro 9) analisámos as diferenças entre a eficácia do Ap1  

e do Ap2, no primeiro momento de set. 

 

Quadro 9 – Análise da eficácia de cada zona 4 no primeiro momento de set 

Eficácia de ataque 
 

Ataque 

erro 

Ataque 

erro - 

Bloco 

Ataque 

continuo 

1 

Ataque 

continuo 

2 

Ataque 

continuo 

3 

Ataque 

ponto 

 
 
 

Total 

Frequência 22 21 35 16 36 121 251

Frequência Esp. 18,8 21,2 26,5 15,9 37,2 131,3 251,0

% Ataque por jog. 8,8% 8,4% 13,9% 6,4% 14,3% 48,2% 100,0%

% Na eficácia de ataque 56,4% 47,7% 63,6% 48,5% 46,8% 44,5% 48,3%

% Total 4,2% 4,0% 6,7% 3,1% 6,9% 23,3% 48,3%

1º 

atacante 

z4 

Ajuste residual 1,1 ,0 2,4 ,0 -,3 -1,8  

Frequência 17 23 20 17 41 151 269

Frequência Esp. 20,2 22,8 28,5 17,1 39,8 140,7 269,0

% Ataque por jog. 6,3% 8,6% 7,4% 6,3% 15,2% 56,1% 100,0%

% Na eficácia de ataque 43,6% 52,3% 36,4% 51,5% 53,2% 55,5% 51,7%

% Total 3,3% 4,4% 3,8% 3,3% 7,9% 29,0% 51,7%

Jogador 
atacante 

2º 

atacante 

Z4 

Ajuste residual -1,1 ,1 -2,4 ,0 ,3 1,8  

Frequência 39 44 55 33 77 272 520

Frequência Esp. 39,0 44,0 55,0 33,0 77,0 272,0 520,0

% Ataque por  jog. 7,5% 8,5% 10,6% 6,3% 14,8% 52,3% 100,0%

% Na eficácia de ataque 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% Total 7,5% 8,5% 10,6% 6,3% 14,8% 52,3% 100,0%
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No primeiro momento de set, correspondente ao intervalo [1, 8 pontos], 

verificaram-se 520 acções de ataque por zona 4. De acordo com o valor do qui-

quadrado (7,873) e um valor de prova de (0,163), não existem diferenças 

significativas entre a eficácia do Ap1 e do Ap2. Se analisarmos célula a célula, 

neste quadro, verifica-se que só existem diferenças significativas no ataque 

continuado 1 entre a frequência esperada e a frequência ocorrida, devido aos 

ajustes residuais se encontrarem fora do intervalo [-2,2]. No Ap1, estes 

apresentam-se com 2,4, sendo que a frequência esperada (26,5) é 

significativamente menor do que a ocorrida (35), e no Ap2 é de (-2,4), sendo a 

frequência esperada (28,5) significativamente maior que a ocorrida (20). Esta 

situação pode dever-se ao facto de o Ap1 se encontrar mais uma rotação com 

apenas dois atacantes na zona ofensiva (oposto na segunda linha), em relação 

ao Ap2. 

De acordo com os resultados obtidos, o ataque ponto é o que se verifica mais 

vezes, tanto no Ap1 como no Ap2, apresentando frequências de ocorrência e 

percentagens de 121 – 48,2% e 151 – 56,5% (52,3% total), respectivamente. 

Se considerarmos a categoria continuidade como uma só (juntando os ataques 

continuado 1, 2 e 3), assim como a de erro (juntando os erros de ataque por 

erro do atacante ou por acção de bloco) vemos que a continuidade se 

apresenta como a segunda ocorrência com maior percentagem (31,7%) e só 

depois vem o erro (16%).  

Estes resultados estão inteiramente de acordo com a maior parte da literatura 

existente sobre a eficácia dos atacantes de alto nível e que foi consultada para 

a realização deste trabalho (Paulo 2004; Meireles 2000; Oliveira 2004; Simões 

2002; Gubellini e colaboradores 2005), com excepção de Neves (2004) e João 

(2004), nos quais a categoria com maior percentagem de ocorrência, nos 

respectivos estudos, a seguir ao ponto é o erro. 
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3.5.3.2. Análise das diferenças de eficácia entre os dois atacantes de zona 

4, Ap1 e Ap2 no segundo momento de set [9, 16 pontos]. 

 

No quadro abaixo (quadro 9) analisámos as diferenças entre a eficácia do Ap1  

e do Ap2, no segundo momento de set. 

 

Quadro 10 – Análise da eficácia de cada zona 4 no segundo momento de set 

Eficácia de ataque 

 

Ataque 

erro 

Ataque 

erro – 

Bloco 

Ataque 

continuo 

1 

Ataque 

continuo 

2 

Ataque 

continuo 

3 

Ataque 

ponto 

 
 
 

Total 

Frequência 16 23 38 20 32 128 257

Frequência Esp. 16,7 20,4 31,9 17,8 33,5 136,6 257,0

% Ataque por jog. 6,2% 8,9% 14,8% 7,8% 12,5% 49,8% 100,0%

% Na eficácia de 

ataque

50,0% 59,0% 62,3% 58,8% 50,0% 49,0% 52,3%

% Total 3,3% 4,7% 7,7% 4,1% 6,5% 26,1% 52,3%

1º 

atacante 

z4 

Ajuste residual -,3 ,9 1,7 ,8 -,4 -1,6  

Frequência 16 16 23 14 32 133 234

Frequência Esp. 15,3 18,6 29,1 16,2 30,5 124,4 234,0

% Ataque por jog. 6,8% 6,8% 9,8% 6,0% 13,7% 56,8% 100,0%

% Na eficácia de 

ataque 

50,0% 41,0% 37,7% 41,2% 50,0% 51,0% 47,7%

% Total 3,3% 3,3% 4,7% 2,9% 6,5% 27,1% 47,7%

Jogador 
atacante 

2º 

atacante 

Z4 

Ajuste residual ,3 -,9 -1,7 -,8 ,4 1,6  

Frequência 32 39 61 34 64 261 491

Frequência Esp. 32,0 39,0 61,0 34,0 64,0 261,0 491,0

% Ataque por  jog. 6,5% 7,9% 12,4% 6,9% 13,0% 53,2% 100,0%

% Na eficácia de 

ataque 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% Total 6,5% 7,9% 12,4% 6,9% 13,0% 53,2% 100,0%
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No segundo momento de set, correspondente ao intervalo [9, 16 pontos], 

verificaram-se 491 acções de ataque por zona 4. De acordo com o valor do qui-

quadrado (5,033) e um valor de prova de (0,412), não existem diferenças 

significativas entre a eficácia do Ap1 e a eficácia do Ap2, o que vai de encontro 

ao facto de, no alto rendimento, os jogadores serem cada vez mais 

equilibrados. De notar a diminuição de frequência de solicitação dos zona 4, 

facto que parece ter lógica, já que, no estudo realizado por Paço (2008), o 

oposto tem uma solicitação cada vez maior no decorrer do set.  

Analisando célula a célula, vemos que em nenhuma existem diferenças 

significativas entre os atacantes, no que diz respeito às frequências observadas 

e às frequências esperadas. 

De acordo com os resultados obtidos, o ataque ponto é o que se verifica mais 

vezes, tanto no Ap1 como no Ap2, apresentando frequências de ocorrência e 

percentagens de 128 – 49,8% e 133 – 56,8% (52,3% total), respectivamente. 

Se considerarmos a categoria continuidade como uma só (juntando os ataques 

continuado 1, 2 e 3), assim como a de erro (juntando os erros de ataque por 

erro do atacante ou por acção de bloco) vemos que a continuidade se 

apresenta como a segunda ocorrência com maior percentagem (32,3%) e só 

depois vem o erro (14,4%).  

Estes resultados, como os do primeiro momento do set, estão inteiramente de 

acordo com a maior parte da literatura existente sobre a eficácia dos atacantes 

de alto nível (Paulo 2004; Meireles 2000; Oliveira 2004; Simões 2002; Gubellini 

e colaboradores 2005). Apenas com excepção de Neves (2004) e João (2004) 

que, como já referimos atrás observaram que a categoria com maior 

percentagem de ocorrência, a seguir ao ponto, foi o erro. 
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3.5.3.3. Análise das diferenças de eficácia entre os dois atacantes de zona 

4, Ap1 e Ap2 no terceiro momento de set [> 17 pontos]. 

 

No quadro abaixo (quadro 9) analisámos as diferenças entre a eficácia do Ap1 

e do Ap2, no terceiro momento de set. 

 

Quadro 11 – Análise da eficácia de cada zona 4 no terceiro momento de set 

Eficácia de ataque 

 

Ataque 

erro 

Ataque 

erro – 

Bloco 

Ataque 

continuo 

1 

Ataque 

continuo 

2 

Ataque 

continuo 

3 

Ataque 

ponto 

 
 
 

Total 

Frequência 10 18 17 10 14 81 150

Frequência Esp. 9,1 12,5 19,2 8,2 20,7 80,3 150,0

% Ataque por jog. 6,7% 12,0% 11,3% 6,7% 9,3% 54,0% 100,0%

% Na eficácia de ataque 52,6% 69,2% 42,5% 58,8% 32,6% 48,5% 48,1%

% Total 3,2% 5,8% 5,4% 3,2% 4,5% 26,0% 48,1%

1º 

atacante 

z4 

Ajuste residual ,4 2,3 -,8 ,9 -2,2 ,2  

Frequência 9 8 23 7 29 86 162

Frequência Esp. 9,9 13,5 20,8 8,8 22,3 86,7 162,0

% Ataque por jog. 5,6% 4,9% 14,2% 4,3% 17,9% 53,1% 100,0%

% Na eficácia de ataque 47,4% 30,8% 57,5% 41,2% 67,4% 51,5% 51,9%

% Total 2,9% 2,6% 7,4% 2,2% 9,3% 27,6% 51,9%

Jogador 
atacante 

2º 

atacante 

Z4 

Ajuste residual -,4 -2,3 ,8 -,9 2,2 -,2  

Frequência 19 26 40 17 43 167 312

Frequência Esp. 19,0 26,0 40,0 17,0 43,0 167,0 312,0

% Ataque por  jog. 6,1% 8,3% 12,8% 5,4% 13,8% 53,5% 100,0%

% Na eficácia de ataque 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Total 

% Total 6,1% 8,3% 12,8% 5,4% 13,8% 53,5% 100,0%
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No terceiro momento de set, correspondente ao intervalo [>17 pontos], 

verificaram-se 312 acções de ataque por zona 4. De acordo com o valor do qui-

quadrado (10,264) e um valor de prova de (0,068), não existem diferenças 

significativas entre a eficácia do Ap1 e a eficácia do Ap2. De notar a nova 

diminuição de frequência de solicitação dos zonas 4, que com o decorrer do set 

vão sendo cada vez menos solicitados, indo mais uma vez de encontro ao 

estudo de Paço (2008). 

Se analisarmos célula a célula, verifica-se que neste momento de set só 

existem diferenças significativas entre as frequências observadas e esperadas 

em 4 células, no ataque continuado 3 e nos erros por acção do bloco 

adversário de cada atacante de zona 4. No Ap1 verifica-se uma maior 

frequência esperada de Ataque continuado 3 do que o que realmente 

aconteceu (20,7 – 14), ao contrário do Ap2 (22.3 - 29). Nos erros por acção do 

bloco, no Ap1, uma menor frequência esperada e uma maior ocorrida (12,5 – 

18), também acontecendo o contrário no Ap2 (13,5 – 8). Estes resultados são 

também explicados pela oposição de bloco devido ao menor número de 

atacantes que o atacante Ap1 tem em duas formações na zona ofensiva, ao 

contrário do Ap2 que só se encontra nessa posição durante uma formação. 

 De acordo com os resultados obtidos o ataque ponto é o que acontece mais 

vezes, tanto no Ap1 como no Ap2, apresentando frequências de ocorrência e 

percentagens de 81 – 54,0% e 86 – 53,1% (53,5 % total), respectivamente, 

estando, semelhante aos outros momentos do set estando também de acordo 

com a maior parte dos estudos consultados (Paulo 2004; Meireles 2000; 

Oliveira 2004; Simões 2002; Gubellini e colaboradores 2005), sendo que a 

eficácia é um pouco maior que nos dois primeiros momentos de set. Se 

considerarmos a categoria continuidade como uma só (juntando os ataques 

continuado 1, 2 e 3), assim como a de erro (juntando os erros de ataque por 

erro do atacante ou por acção de bloco) vemos que a continuidade se 

apresenta como a segunda ocorrência com maior percentagem (32%) e só 

depois vem o erro (14,4%).  

Vemos então que os atacantes de zona 4 aumentam a sua eficácia com o 

decorrer do set, apesar de serem cada vez menos solicitados, sendo o oposto 

cada vez mais solicitado (Paço 2008). 
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3.6. Conclusões 

 

Os resultados que apresentamos neste estudo permitiram chegar às 

seguintes conclusões: 

 

- A zona 4 é a mais solicitada no ataque com uma percentagem de solicitação 

de 41,3%. 

- O ataque ponto é o que acontece mais vezes 50,8% e 55,5%, Ap1 e Ap2 

respectivamente, seguido do ataque contínuo e o ataque erro. 

- O ataque continuado 2 é o efeito de ataque que acontece menos. 

- A percentagem de erros por responsabilidade do bloco é de 9,5% e 7,1%, 

respectivamente, devido ao Ap1 se encontrar mais formações à frente com o 

distribuidor. 

- Os atacantes de zona 4 têm uma percentagem elevada de pontos, seguidos 

de ataques contínuos e só depois por erros. 

- Os atacantes de zona 4 são cada vez menos solicitados com o decorrer do 

set, mas apresentam maior eficácia. 

- A eficácia do Ap1 e do Ap2 não apresentam diferenças significativas em 

nenhum dos momentos de set, sendo contrário ao que se esperaria devido ao 

Ap1 estar mais uma formação com apenas dois atacantes na zona ofensiva do 

que o Ap2. 

- O Ap1 apresenta menos ataques continuados 3 e maior número de erros por 

acção de bloco que o Ap2, no terceiro momento de set. 
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4. Estudo II - Análise da relação entre a eficácia de ataque dos atacantes 

de zona 4 e o nível da equipa 

 

4.1. Introdução 

 

Com este estudo pretendemos verificar se reside na zona 4 a maior diferença 

de rendimento das equipas, considerando, como anteriormente, o remate como 

a arma essencial para o sucesso das equipas (Sellinger and Ackermann-

Blount, 1986; Beal, 1989; Beal, 1991; Hippolyte, 1993; Sawula, 1994; Fröhner e 

Zimmermann, 1996; Toyoda, 2002). 

 O objectivo principal deste estudo é perceber se existem diferenças 

significativas entre a eficácia dos atacantes de zona 4 relacionando três níveis 

jogo, que serão especificados mais adiante no trabalho. Para melhor 

estabelecermos uma linha orientadora neste estudo resolvemos definir alguns 

objectivos e de acordo com estes, algumas hipóteses.  

 

 

4.2. Objectivos  

 

i) Verificar se existem diferenças significativas entre a eficácia de 

ataque da zona 4 dos diferentes níveis competitivos; 

ii)  Verificar se existem diferenças significativas entre a eficácia dos Ap1 

dos diferentes níveis competitivos; 

iii) Verificar se existem diferenças significativas entre a eficácia dos Ap2 

dos diferentes níveis competitivos; 

iv) Analisar o tipo de oposição do bloco ao jogador atacante em zona 4, 

em função do rendimento da equipa. 
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4.3. Hipóteses 

 

i) Existem diferenças significativas entre a eficácia do ataque da zona 4 

nos diferentes níveis competitivos; 

ii) O Ap1 do nível superior é significativamente mais eficaz do que o 

Ap1 dos restantes níveis competitivos; 

iii) O Ap2 do nível superior é significativamente mais eficaz do que o 

Ap2 dos restantes níveis competitivos; 

iv) O bloco duplo é o tipo de oposição, para os atacantes de zona 4, que 

se verifica mais nos 3 níveis competitivos. 

 

 

4.4. Metodologia 

4.4.1. Caracterização da amostra 

 

A amostra deste estudo é constituída pelo conjunto de selecções apresentado 

no quadro seguinte. Estas selecções participaram na fase final do Campeonato 

do Mundo de 2007, no Japão. Para a análise do ataque dos zona 4 foram alvo 

de estudo mil trezentos e sessenta e três remates efectuados por esses 

jogadores, sendo que 670 foram realizados pelos zona 4 que jogam junto ao 

distribuidor e 687 pelos atacantes que jogam afastados do distribuidor. 

As 12 equipas foram divididas em 3 níveis de desempenho de acordo com a 

sua classificação final nesta competição.  

 

Quadro 12 – Selecções nacionais da amostra e respectiva classificação final na competição 

 

 
Selecções Nacionais 

Classificação na 
competição 

Brasil 1º 

Rússia 2º 

Bulgária 3º 

 
Nível Superior 

Estados Unidos da América 4º 

Espanha 5º 

Porto Rico 6º 

Argentina 7º 

 
Nível Intermédio 

Austrália 8º 

Japão 9º 

Egipto 10º 

Coreia 11º 

 
Nível Inferior 

Tunísia 12º 
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4.4.2. Variáveis em análise e Instrumento de observação 

 

O instrumento de análise de jogo utilizado neste estudo foi o Volleyball Rally 

Observation System 2008, que tem como finalidade a análise e modelação da 

performance no Voleibol de Alto Rendimento. Este instrumento de observação 

foi construído pelo gabinete de Voleibol da FADEUP, de modo a unificar os 

critérios de observação e análise de jogo. 

As variáveis em análise neste estudo são as seguintes: eficácia do jogador 

atacante (os zonas 4) e nível da equipa. 

 

 

4.4.2.1. Nível competitivo da equipa 

 

Nível superior – 4 primeiras equipas de acordo com a classificação final nesta 

competição (a preto no quadro 12). 

Nível Intermédio – do 5º ao 8º lugar nesta competição (a cinzento claro no 

quadro 12). 

Nível inferior – do 9º ao 12º lugar nesta competição (a cinzento escuro no 

quadro 12). 

 

4.4.2.2. Jogadores atacantes em análise 

 

Ap1 – 1º atacante de zona 4 (encostado ao distribuidor) 

Ap2 -  2º atacante de zona 4 (afastado do distribuidor) 

 

4.4.3. Procedimento de recolha de dados 

 

Todos os jogos foram gravados com o campo na longitudinal, de forma a 

conseguir-se observar ambas as equipas; estes jogos foram posteriormente 

observados por 4 observadores independentes. Os jogos foram fornecidos em 

formato de DVD pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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4.4.4. Análise de dados 

 

Para percebermos o grau de influência entre as várias variáveis, examinado os 

valores superiores a (2) e inferiores a (-2), utilizámos o teste qui-quadrado (x2). 

O nível de significância considerado foi de 5%. O programa utilizado foi o SPSS 

(Statistical Program for Social Sciencs) versão 17.0. 

 

4.4.5. Fiabilidade de observação 

 

Posteriormente às observações dos jogos e de forma a comprovar a qualidade 

dos dados observados e registados devido à elevada percentagem de acordos 

intra e inter-observador. Para isso utilizou-se a fórmula de Bellack (1996) cit in 

Paço (2008). 

 

          Nº de acordos 

Percentagem de acordos =  -----------------------------------------------    X 100 

       Nº de acordos + Nº de desacordos 
 
 
 
Quadro 13 -  Percentagem de acordos da análise intra  e inter observador 

Intra-observador Inter-observador Variáveis 
observadas % acordos Kappa de Cohen % acordos Kappa de Cohen 

Eficácia do 
ataque 

99,38 0,99 95,08 0,91 

Nível da equipa 100 1,0 100 1,0 

 
Os resultados apresentados neste quadro demonstram que as observações 

são fiáveis para serem utilizadas como ferramentas para um trabalho científico.  

Tanto a fiabilidade intra como a inter-observador demonstraram níveis de 

concordância superiores ao mínimo aceitável (80%). O valor mínimo 

encontrado foi de 95,08%, na eficácia de ataque, da fiabilidade inter-

observador. O Kappa de Cohen, utilizado para controlar os acordos registados 

por acaso registou um valor mínimo de 0,91, na fiabilidade inter-observador da 

eficácia de ataque.  
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4.5. Apresentação e discussão dos resultados 

4.5.1. Relação entre o nível da equipa e a eficácia de remate da zona 4. 

 

Neste quadro analisamos a eficácia de ataque da zona 4 em cada nível de 

desempenho. 

 

Quadro 14 – Eficácia do ataque da zona 4 por nível de desempenho 

Eficácia de ataque
 

Ataque 

erro 

Ataque 

erro – 

Bloco 

Ataque 

continuo 

1 

Ataque 

continuo 

2 

Ataque 

continuo 

3 

Ataque 

ponto 

 
 
 

Total 

Frequência 46 47 80 41 64 282 560

Frequência Esp. 38,6 46,4 64,9 35,3 76,8 297,9 560,0

% Ataque por jog. 8,2% 8,4% 14,3% 7,3% 11,4% 50,4% 100,0%

% Na eficácia de ataque 48,9% 41,6% 50,6% 47,7% 34,2% 38,9% 41,1%

% Total 3,4% 3,4% 5,9% 3,0% 4,7% 20,7% 41,1%

Nível 

Superior 

Ajuste residual 1,6 ,1 2,6 1,3 -2,1 -1,8  

Frequência 23 30 30 16 38 182 319

Frequência Esp. 22,0 26,4 37,0 20,1 43,8 169,7 319,0

% Ataque por jog. 7,2% 9,4% 9,4% 5,0% 11,9% 57,1% 100,0%

% Na eficácia de ataque 24,5% 26,5% 19,0% 18,6% 20,3% 25,1% 23,4%

% Total 1,7% 2,2% 2,2% 1,2% 2,8% 13,4% 23,4%

Nivel 

Intermédio 

Ajuste residual ,3 ,8 -1,4 -1,1 -1,1 1,6  

Frequência 25 36 48 29 85 261 484

Frequência Esp. 33,4 40,1 56,1 30,5 66,4 257,4 484,0

% Ataque por jog. 5,2% 7,4% 9,9% 6,0% 17,6% 53,9% 100,0%

% Na eficácia de ataque 26,6% 31,9% 30,4% 33,7% 45,5% 36,0% 35,5%

% Total 1,8% 2,6% 3,5% 2,1% 6,2% 19,1% 35,5%

Nível 

Nivel 

Inferior 

Ajuste residual -1,9 -,8 -1,4 -,4 3,1 ,4  

Frequência 94 113 158 86 187 725 1363

Frequência Esp. 94,0 113,0 158,0 86,0 187,0 725,0 1363,0

% Ataque por  jog. 6,9% 8,3% 11,6% 6,3% 13,7% 53,2% 100,0%

% Na eficácia de ataque 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% Total 6,9% 8,3% 11,6% 6,3% 13,7% 53,2% 100,0%
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Na relação entre o nível da equipa e a eficácia do ataque de zona 4, 

verificamos uma frequência de ocorrência de 1363 ataques, sendo que 560 são 

no nível superior, 319 no nível intermédio e 484 no nível inferior. Esta maior 

frequência no nível superior era de esperar devido ao facto de terem mais 

contra-ataques do que as outras equipas. Cremos que existe uma maior 

solicitação da zona 4 no nível inferior do que no nível intermédio devido ao 

facto de que esta é, frequentemente, a única zona disponível depois da 

recepção. 

De acordo com o valor do qui-quadrado (0,128) e sendo o (p= 0, 014) 

verificam-se diferenças significativas entre a eficácia de remate da zona 4 nos 

3 níveis, sendo que a eficácia do nível superior é de 41,1%, a do intermédio é 

de 23,4% e a do inferior é de 35,5%. A maior percentagem de sucesso do 

ataque de zona 4 do nível superior vai de encontro à ideia de que o remate é 

condição essencial no desempenho das equipas (Cunha & Marques, 2003; 

Toyoda, 1991).  

Analisando as células individualmente, verificamos que existem 3 situações em 

que se denota uma diferença significativa entre a frequência esperada e a 

frequência ocorrida, devido ao valor dos ajustes residuais estar fora do 

intervalo [-2, 2]. Isto acontece no nível superior no ataque continuidade 1 e 3, 

sendo que no primeiro aconteceu mais vezes do que se esperava ao contrário 

do efeito de ataque continuidade 3. No nível inferior e também no ataque 

continuado 3 verifica-se uma maior frequência de ocorrência do que frequência 

esperada.  

Estes resultados supostamente não eram de esperar, já que inicialmente 

acreditarmos que, devido ao seu poder de ataque ser supostamente maior, o 

nível superior deveria ter uma maior frequência de ataques continuados 3 do 

que ataques continuados 1. Da mesma forma pensávamos encontrar, no nível 

inferior, mais ataques continuados 1 do que 3. Isto não acontece devido ao 

facto das equipas mais fracas, se especializarem num sector do jogo, neste 

caso o ataque, para conseguirem fazer frente às mais fortes, já que, estas 

ganham pontos através do serviço e bloco mais até do que ganham no ataque. 

Dada a dificuldade de serem tão equilibradas em todos os processos de jogo, 

esta parece ser a única maneira que estas têm de lutar pela vitória (Marcelino, 

Mesquita, Sampaio e Morais, (Inpress)).   
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Verificamos ainda que nos 3 níveis, apesar de haver diferenças significativas 

entre eles na eficácia de ataque de zona 4, a percentagem de ponto é sempre 

a maior, seguida da continuidade e só depois do erro. Este facto corrobora a 

maior parte da literatura analisada (Paulo 2004, Meireles 2000, Oliveira 2004, 

Simões 2002, Gubellini e colaboradores 2005). 

 

4.5.2. Relação entre o nível da equipa e a eficácia do 1º atacante de zona 4  

 

No quadro que se segue comparamos a eficácia de ataque do Ap1, de acordo 

com os diferentes níveis. 

 

Quadro 15 – Eficácia do ataque do 1º atacante de zona 4 por nível de desempenho 

Eficácia de ataque 
 
 

1º Atacante de zona 4 
Ataque 

erro 

Ataque 

erro – 

Bloco 

Ataque 

continuo 

1 

Ataque 

continuo 

2 

Ataque 

continuo 

3 

Ataque 

ponto 

 
 
 

Total 

Frequência 24 31 44 23 24 140 286

Frequência Esp. 20,3 27,1 38,5 19,5 35,1 145,5 286,0

% Ataque por jog. 8,4% 10,8% 15,4% 8,0% 8,4% 49,0% 100,0%

% Na eficácia de at. 50,0% 48,4% 48,4% 50,0% 28,9% 40,7% 42,3%

% Total 3,6% 4,6% 6,5% 3,4% 3,6% 20,7% 42,3%

Nível 

Superior 

Ajuste residual 1,1 1,0 1,3 1,1 -2,6 -,9  

Frequência 13 16 17 8 12 86 152

Frequência Esp. 10,8 14,4 20,5 10,3 18,7 77,3 152,0

% Ataque por jog. 8,6% 10,5% 11,2% 5,3% 7,9% 56,6% 100,0%

% Na eficácia de at. 27,1% 25,0% 18,7% 17,4% 14,5% 25,0% 22,5%

% Total 1,9% 2,4% 2,5% 1,2% 1,8% 12,7% 22,5%

Nivel 

Intermédio 

Ajuste residual ,8 ,5 -,9 -,9 -1,9 1,6  

Frequência 11 17 30 15 47 118 238

Frequência Esp. 16,9 22,5 32,0 16,2 29,2 121,1 238,0

% Ataque por jog. 4,6% 7,1% 12,6% 6,3% 19,7% 49,6% 100,0%

% Na eficácia de at. 22,9% 26,6% 33,0% 32,6% 56,6% 34,3% 35,2%

% Total 1,6% 2,5% 4,4% 2,2% 7,0% 17,5% 35,2%

Nível 

Nivel 

Inferior 

Ajuste residual -1,8 -1,5 -,5 -,4 4,4 -,5  

Frequência 48 64 91 46 83 344 676

Frequência Esp. 48,0 64,0 91,0 46,0 83,0 344,0 676,0

% Ataque por jog. 7,1% 9,5% 13,5% 6,8% 12,3% 50,9% 100,0%

% Na eficácia de at. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% Total 7,1% 9,5% 13,5% 6,8% 12,3% 50,9% 100,0%
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Verificam-se 676 remates efectuados por este jogador. De acordo com o teste 

qui – quadrado, cujo valor foi de (0,196) com um p=0,04, verificamos que 

existem diferenças significativas entre os diferentes níveis quanto à eficácia do 

Ap1. A eficácia no nível superior é de 42,3%, no nível intermédio de 22,5% e no 

nível inferior de 35,2%, indo mais uma vez de encontro com a literatura 

consultada, em que o nível com melhor desempenho aparece com maior 

percentagem de eficácia (Cunha & Marques, 2003; Toyoda, 1991).  

Analisando as células são de realçar, mais uma vez e devido aos seus ajustes 

residuais se encontrarem fora do intervalo [-2, 2], o ataque continuado 3 dos 

níveis superior e inferior. Verificamos que o nível inferior apresenta maiores 

percentagens de ocorrência deste tipo de efeito de ataque, o que 

supostamente está em desacordo com o potencial de ataque das equipas. 

Mas, tal como referi-mos atrás, o artigo realizado por Marcelino, Mesquita 

Sampaio e Morais, verifica que as equipas de nível mais baixo apostam muito 

no ataque para conseguir fazer frente às mais fortes e daí este resultado, 

devido a não conseguirem competir ao nível do serviço e bloco. 

Depois de isolarmos os ataques do Ap1, e fazendo uma média dos 3 níveis em 

cada efeito de remate, verificamos que também tem uma maior percentagem 

total de ponto (50,9%), seguida da continuidade (32,6%) e só depois do erro 

(16,6%), factos corroborados pela literatura consultada (Paulo 2004; Meireles 

2000; Oliveira 2004; Simões 2002; Gubellini e colaboradores 2005). 

. 
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4.5.3. Relação entre o nível da equipa e a eficácia do 2º atacante de zona 4  

 

No quadro que se segue comparamos a eficácia de ataque do Ap2, de acordo 

com os diferentes níveis. 

 
 
Quadro 16 – Eficácia do ataque do 2º atacante de zona 4 por nível de desempenho 

Eficácia de ataque  
 

2º Atacante de zona 4 

Ataque 

erro 

Ataque 

erro – 

Bloco 

Ataque 

continuo 

1 

Ataque 

continuo 

2 

Ataque 

continuo 

3 

Ataque 

ponto 

 
 
 

Total 

Frequência 22 16 36 18 40 142 274

Frequência Esp. 18,3 19,5 26,7 16,0 41,5 152,0 274,0

% Ataque por jog. 8,0% 5,8% 13,1% 6,6% 14,6% 51,8% 100,0%

% Na eficácia de ataque 47,8% 32,7% 53,7% 45,0% 38,5% 37,3% 39,9%

% Total 3,2% 2,3% 5,2% 2,6% 5,8% 20,7% 39,9%

Nível 

Superior 

Ajuste residual 1,1 -1,1 2,4 ,7 -,3 -1,6  

Frequência 10 14 13 8 26 96 167

Frequência Esp. 11,2 11,9 16,3 9,7 25,3 92,6 167,0

% Ataque por jog. 6,0% 8,4% 7,8% 4,8% 15,6% 57,5% 100,0%

% Na eficácia de ataque 21,7% 28,6% 19,4% 20,0% 25,0% 25,2% 24,3%

% Total 1,5% 2,0% 1,9% 1,2% 3,8% 14,0% 24,3%

Nivel 

Intermédio 

Ajuste residual -,4 ,7 -1,0 -,7 ,2 ,6  

Frequência 14 19 18 14 38 143 246

Frequência Esp. 16,5 17,5 24,0 14,3 37,2 136,4 246,0

% Ataque por jog. 5,7% 7,7% 7,3% 5,7% 15,4% 58,1% 100,0%

% Na eficácia de ataque 30,4% 38,8% 26,9% 35,0% 36,5% 37,5% 35,8%

% Total 2,0% 2,8% 2,6% 2,0% 5,5% 20,8% 35,8%

Nível 

Nivel 

Inferior 

Ajuste residual -,8 ,4 -1,6 -,1 ,2 1,1  

Frequência  46 49 67 40 104 381

Frequência Esp.  46,0 49,0 67,0 40,0 104,0 381,0

% Ataque por  jog.  6,7% 7,1% 9,8% 5,8% 15,1% 55,5%

% Na eficácia de ataque  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Total 

% Total  6,7% 7,1% 9,8% 5,8% 15,1% 55,5%
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Nos 687 ataques analisados não se denotam diferenças significativas (qui-

quadrado de 0,118 e um p=0,486) entre os Ap2 de cada nível em termos de 

eficácia de ataque.  

Analisando o quadro célula a célula apenas se verifica um ajuste residual fora 

do intervalo [-2, 2] no ataque continuado 1. Este facto não era de esperar uma 

vez que o Ap2 tem mais formações à frente com o oposto do que o Ap1, logo 

uma maior variedade de jogo ofensivo, causando maiores dificuldades na 

leitura do jogo por parte dos blocadores adversários.  

Analisando o quadro no geral, é de realçar a persistência dos valores de ponto, 

continuidade e erro, por essa mesma ordem, na eficácia do ataque de zona 4, 

qualquer que seja o nível, indo de encontro à maior parte dos estudos 

consultados (Paulo 2004; Meireles 2000; Oliveira 2004; Simões 2002; Gubellini 

e colaboradores 2005). Realçamos ainda a percentagem de erro por acção do 

bloco adversário (7,1%) que é inferior ao do Ap1 (9,5%), com certeza devido ao 

facto de este estar mais vezes à frente com o oposto, sendo o jogo ofensivo 

mais imprevisível nessas duas formações. 
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4.5.4. Relação entre o nível da equipa e o tipo de oposição do bloco do 

ataque de zona 4. 

 
O quadro nº 17 refere-se ao número de blocadores que os Z4 mais 

enfrentaram nesta competição. 

 
Quadro 17 – tipo de oposição do bloco do ataque de zona 4 por nível de desempenho 

Oposição do Bloco – Número de jogadores  
 

1x3 1x(2+1) 1x2 1x(1+1) 1x1 1x0 

 
 
 

Total

Frequência 58 14 183 154 107 44 560

Frequência esp. 45,5 11,5 197,3 152,6 115,3 37,7 560,0

% No nível 10,4% 2,5% 32,7% 27,5% 19,1% 7,9% 100,0%

% Na oposição – 

Número de jogadores 

52,3% 50,0% 38,0% 41,4% 38,1% 47,8% 41,0%

% Total 4,2% 1,0% 13,4% 11,3% 7,8% 3,2% 41,0%

Nível 

Superior 

Ajuste residual 2,5 1,0 -1,7 ,2 -1,1 1,4  

Frequência 15 5 131 78 73 18 320

Frequência esp. 26,0 6,6 112,8 87,2 65,9 21,6 320,0

% No nível 4,7% 1,6% 40,9% 24,4% 22,8% 5,6% 100,0%

% Na oposição – 

Número de jogadores s 

13,5% 17,9% 27,2% 21,0% 26,0% 19,6% 23,4%

% Total 1,1% ,4% 9,6% 5,7% 5,3% 1,3% 23,4%

Nivel 

Intermédio 

Ajuste residual -2,6 -,7 2,4 -1,3 1,1 -,9  

Frequência 38 9 167 140 101 30 485

Frequência esp. 39,4 9,9 170,9 132,2 99,8 32,7 485,0

% No nível 7,8% 1,9% 34,4% 28,9% 20,8% 6,2% 100,0%

% Na oposição – 

Número de jogadores 

34,2% 32,1% 34,7% 37,6% 35,9% 32,6% 35,5%

% Total 2,8% ,7% 12,2% 10,3% 7,4% 2,2% 35,5%

Nível 

Nivel 

Inferior 

Ajuste residual -,3 -,4 -,5 1,0 ,2 -,6  

Frequência 111 28 481 372 281 92 1365

Frequência esp. 111,0 28,0 481,0 372,0 281,0 92,0 1365,0

% No nível 8,1% 2,1% 35,2% 27,3% 20,6% 6,7% 100,0%

% Na oposição – 

Número de jogadores 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% Total 8,1% 2,1% 35,2% 27,3% 20,6% 6,7% 100,0%
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De acordo com o quadro anterior, o tipo de oposição ao ataque dos zonas 4 

que acontece mais vezes em todos os níveis é o bloco duplo bem montado 

com 481 ocorrências, correspondentes a uma percentagem de 35,2%. Por sua 

vez, o que acontece menos vezes é o bloco 1 x (2+1) com uma percentagem 

de ocorrência de 2,1%. Este facto seria de esperar, já que, neste nível, só se 

arrisca o bloco triplo se se tiver a certeza de que este vai estar muito melhor 

montado, para não desorganizar a defesa nem permitir “fendas” no bloco, 

situações passíveis de serem exploradas pelos atacantes. Estes resultados 

estão de acordo com o estudo realizado por Guerra e Mesquita (2005) sobre os 

atacantes de Z4 da Presentes no 6º Campeonato do Mundo da Juventude em 

Cadetes Femininos, o qual demonstra que a maior percentagem de oposição 

ao ataque também se verificou no 1x(2). Mas neste estudo a percentagem de 

blocos duplos é elevadíssima (90,84%), sendo explicada esta diferença para o 

nosso trabalho devido as facto de ser uma competição feminina em que o jogo 

é bem mais lento que no voleibol de elite mundial masculino.  

Apesar de se verificar algumas células em que existem diferenças significativas 

entre a frequência esperada e a observada, estas podem dever-se a vários 

factores como a recepção dessas equipas e o serviço adversário, daí não ser 

relevante para este estudo, mas sim para um outro estudo que se faça 

posteriormente, já que, o que interessava era perceber que tipo de oposição 

acontece mais vezes. 
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4.6. Conclusões  

 

 Os resultados que apresentamos neste estudo permitiram chegar às 

seguintes conclusões: 

 

- Os três níveis competitivos, apresentam diferenças significativas entre a 

eficácia de remate da zona 4, sendo que nas equipas de nível superior é de 

41,1%, nas de nível intermédio é de 23,4% e nas de nível inferior é de 35,5%. 

- Os diferentes níveis competitivos apresentam diferenças significativas quanto 

à eficácia do Ap1 (nível superior - 42,3%/nível intermédio 22,5%/nível inferior 

35,2%). Verifica-se que o Ap1 do nível superior é mais eficaz que nos outros 

níveis, mas que a eficácia do nível inferior é significativamente maior que a do 

nível intermédio, o que se justifica pela apostas destas equipas mais fracas em 

se especializar no ataque para fazer frente às mais fortes. 

- O ataque continuado 3 é mais frequente nos níveis inferiores do que nos 

níveis superiores, devido a uma maior especialização neste sector do jogo por 

parte das equipas mais fracas. 

- O nível superior apresenta diferenças significativas entre a frequência 

esperada e a frequência observada (sendo a observada significativamente 

maior), ao nível do ataque continuado 1, devido a terem mais recursos (serviço 

e bloco principalmente) para a obtenção de pontos. 

- O que acontece mais vezes em termos de oposição ao ataque dos atacantes 

de zona 4 em todos os níveis é o bloco duplo com 481 ocorrências 

correspondentes a uma percentagem de 35,2%. 

- O que acontece menos vezes é o bloco 1 x (2+1) com uma percentagem de 

ocorrência de 2,1%. 
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5. Conclusões gerais 

 

O Voleibol apresenta-se como uma das modalidades mais praticadas no 

mundo, sendo que as investigações e procura de meios para melhorar a 

performance de jogo ao alto nível são constantes.  

Tendo isto em mente, o objectivo deste trabalho foi o de procurar retirar 

algumas conclusões benéficas para a percepção de como se desenrola o jogo 

de Voleibol ao mais alto nível, especificamente o ataque de zona 4. Com base 

nos resultados apresentados anteriormente, formulamos as seguintes 

conclusões. 

 

Em termos de solicitação ao nível do ataque, a zona com maior frequência foi a 

zona 4, o que já seria de esperar, já que para além de serem jogadores muito 

fortes no ataque são, muitas vezes, devido a outros factores do jogo para além 

do ataque, a única solução para a distribuição. Para além da zona ser mais 

solicitada, os jogadores que nela actuam apresentam uma percentagem de 

ataque ponto de nível mundial (acima dos 50%), seguido do ataque contínuo e 

só depois do erro. O ataque continuado 2 (devolvido pelo bloco) é o efeito de 

ataque que acontece menos vezes. Esta solicitação e eficácia sofrem variações 

ao longo do set, sendo que os atacantes de zona 4 vão sendo cada vez menos 

solicitados ao longo do set mas vão apresentando maior eficácia. A eficácia de 

cada um dos atacantes de zona 4 não apresenta diferenças significativas em 

nenhum dos momentos de set.  

 

De acordo com a segunda parte do nosso estudo em que cruzamos as 

variáveis eficácia de ataque da zona 4 (também do Ap1 e Ap2) com o nível da 

equipa e ainda a oposição em termos de bloco aos atacantes de zona 4 e mais 

uma vez o nível competitivo da equipas, retiramos as seguintes conclusões: os 

três níveis competitivos, apresentam diferenças significativas entre a eficácia 

de remate da zona 4, sendo que nas equipas de nível superior é de 41,1%, nas 

de nível intermédio é de 23,4% e nas de nível inferior é de 35,5%;Os diferentes 

níveis competitivos apresentam diferenças significativas quanto à eficácia do 

Ap1 (nível superior - 42,3%/nível intermédio 22,5%/nível inferior 35,2%). 
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Verifica-se que o Ap1 do nível superior é mais eficaz que nos outros níveis, 

mas que a eficácia do nível inferior é significativamente maior que a do nível 

intermédio, o que se justifica pela apostas destas equipas mais fracas em se 

especializar no ataque para fazer frente às mais fortes; o nível superior 

apresenta diferenças significativas entre a frequência esperada e a frequência 

observada (sendo a observada significativamente maior), ao nível do ataque 

continuado 1, devido a terem mais recursos (serviço e bloco principalmente) 

para a obtenção de pontos; o ataque continuado 3 é mais frequente nos níveis 

inferiores do que nos níveis superiores, devido a uma maior especialização 

neste sector do jogo por parte das equipas mais fracas; O que acontece mais 

vezes em termos de oposição ao ataque dos atacantes de zona 4 em todos os 

níveis é o bloco duplo com 481 ocorrências correspondentes a uma 

percentagem de 35,2%.  

Conclui-se então que o nível superior apesar de apresentar maiores valores de 

eficácia de ataque zona 4 (devido às diferenças de eficácia encontradas no 

Ap1 dos diferentes níveis), que os outros níveis competitivos, mas vemos que o 

nível inferior é mais eficaz que o nível intermédio por factores de 

especialização, sendo que nos três níveis competitivos o bloco duplo é o tipo 

de oposição mais frequente.  
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