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Metabolismo Energético no Voleibol de Quadra: 

semelhanças e diferenças entre equipes femininas e 

masculinas de alto nível 

Resumo:  

Esse estudo tem como objetivo diagnosticar os metabolismos energéticos 

predominantes no jogo de voleibol profissional da categoria adulta, verificando 

semelhanças e diferenças entre os gêneros masculino e feminino. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, o método é de natureza quantitativa, denominado 

como descritiva, sendo uma pesquisa de caráter de levantamento de dados, com 

análise em relação à duração e o intervalo entre os rallys e o metabolismo 

envolvido durante essa atividade. Com base na literatura consultada, foi adotada, 

até quinze segundos de duração, a predominância do metabolismo anaeróbio 

alático e, acima deste tempo, o metabolismo anaeróbio lático. Os resultados 

iniciais da pesquisa apontam que os rallys disputados até quinze segundos de 

duração são predominantes em ambos os gêneros, sendo que, no masculino, foi 

verificada uma quantidade um pouco maior em relação ao feminino.  

 

Introdução:  

Devido à alta intensidade de como são disputados os jogos de voleibol em 

caráter profissional, despertou a necessidade de acompanharmos por meio da 

mídia televisiva as competições de voleibol de alto rendimento.  

Imaginamos que há uma possível diferença metabólica entre homens e mulheres 

em partidas de alto nível, e isso poderia influir no desempenho e na preparação 

destes atletas. Aparentemente o volume de jogo do gênero feminino é mais 

extenso do que o masculino, podendo estar aí uma diferenciação entre os tipos de 

metabolismo.  

A diferença de tempo de duração dos rallys pode estar relacionada com 

condição e capacidade física diferente entre os gêneros, como por exemplo a 

potência muscular favorecendo o gênero masculino, ocorrendo a definição dos 

rallys em menor tempo do que nos jogos femininos.  



Objetivo:  

Esse estudo tem como objetivo diagnosticar os metabolismos energéticos 

predominantes no jogo de voleibol profissional da categoria adulta, verificando 

semelhanças e diferenças de metabolismo predominante entre os gêneros 

masculino e feminino.  

 

Metodologia:  

Para o desenvolvimento deste estudo, o método que está sendo utilizado é 

de natureza quantitativa, denominado como descritiva, sendo uma pesquisa de 

caráter de levantamento de dados, ambos referenciados por Gil (1988), com 

análise em relação à duração e o intervalo entre os rallys e o metabolismo 

envolvido durante essa atividade.  

 

Desenvolvimento:  

Para identificarmos o metabolismo envolvido durante uma atividade, 

devemos levar em consideração duração e intensidade, através dessa relação 

pode-se determinar a via energética predominante.  

 

Metabolismo Anaeróbico – Sistema ATP-PC  

A energia para a realização do exercício de curta duração e de alta 

intensidade origina-se essencialmente das vias metabólicas anaeróbicas. 

(POWERS e HOWLEY, 1997).  

 

Sistema de Glicólise Anaeróbica  

Neste sistema há o fornecimento de ATP proporcionalmente menos rápido 

do que o sistema ATP-PC, mas em maior quantidade. (FOSS e KETEYIAN, 2000).  



Sistema Aeróbico  

Diferentemente dos sistemas anaeróbicos, Foss e Keteyian (2000) 

menciona que este processo atua diretamente nas mitocôndrias presentes nas 

células musculares, passando por diversas reações e sistemas enzimáticos que 

auxiliam na maior produção de ATP entre todos os metabolismos.  

 

O Metabolismo Energético no Voleibol de quadra  

O Voleibol é uma modalidade esportiva acíclica, englobando diversos 

eventos durante o transcorrer da partida, intercalando períodos reduzidos entre 

ações intensas e pausas para recuperação (OLIVEIRA et al, 2010).  

 

Resultados Preliminares  

Os rallys disputados até quinze segundos de duração são predominantes 

em ambos os gêneros, sendo verificada no masculino uma quantidade um pouco 

maior.  
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