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1. RESUMO  

O tênis é considerado o esporte mais praticado com raquete no mundo. Objetivo: 

Descrever a posição da bola durante o (toss) nos eixos anteroposterior, mediolateral 

e vertical, em três momentos (perda do contato da mão com a bola, altura máxima 

atingida pela bola e instante anterior ao contato da bola com a raquete) do saque em 

base estável e em suspensão. A população do presente estudo foi composta por 6 

indivíduos. Para a filmagem, foram utilizadas duas câmeras de vídeo, as imagens 

filmadas tanto do calibrador quanto dos indivíduos realizando os movimentos foram 

transferidas para o computador utilizando-se a placa Pinnacle. Os participantes 

realizaram tanto o saque em base suspensa quanto em base estável até 

completarem 10 saques na área alvo. Na análise, em que a bola está em sua 

máxima altura durante o arremesso, ela se encontra a 0,17 m para frente, a 3,36 m 

acima e a 0,14 m para a esquerda do sacador.  Para o saque com a base em 

suspensão a bola se encontra a 0,28 m para frente, a 3,40 m acima e a 0,18 m para 

a esquerda. Foi encontrada diferença no eixo anteroposterior sendo que o saque em 

suspensão a bola estava 0,11 m a frente em relação a bola no saque com a base 

estável. Na análise, em que a bola está em sua máxima altura, ela se encontra a 

0,17 m para frente, a 3,36 m acima e a 0,14 m para a esquerda, no saque com a 

base estável.  

 

 2. INTRODUÇÃO 

O tênis é considerado o esporte mais praticado entre os esportes com raquete no 

mundo e tem ganhado milhares de novos adeptos nos últimos anos. 

Esse aumento da visibilidade do esporte tem repercutido no crescimento do número 

de novos praticantes, isso leva a compreender a extrema importância da realização 

de pesquisas que busquem ajudar de forma técnica o crescimento e 

desenvolvimento do esporte, por essa razão esse estudo tem por objetivo contribuir 

para a evolução da modalidade, mostrando a real diferença sobre as duas das 

técnicas utilizadas na execução do golpe saque. 

Para isso estudos laboratoriais abrangentes na área de fisiologia e biomecânica do 

movimento humano como dinamometria, cinemetria e eletromiografia têm sido feitos 



e publicados. Esses estudos otimizam o movimento facilitando o aprendizado e 

correções gestuais dos seus praticantes, assim como facilitam o processo de ensino 

dos seus técnicos e professores. 

 

3. OBJETIVOS 

Descrever a posição da bola durante o (toss) nos eixos anteroposterior, mediolateral 

e vertical, em três momentos (perda do contato da mão com a bola, altura máxima 

atingida pela bola e instante anterior ao contato da bola com a raquete) do saque em 

base estável e em suspensão. 

 

 4. METODOLOGIA 

O presente estudo possui natureza quantitativa e descritiva. Quantitativa, pois utiliza 

como base a medição numérica para estabelecer os padrões das variáveis. 

Descritiva, pois as observa, registra e analisa, sem que haja a manipulação dos 

fenômenos. 

A população do presente estudo foi composta por praticantes de tênis de campo, 

com idade entre 16 e 17 anos, do sexo masculino. Fizeram parte da amostra 6 

indivíduos que praticam a modalidade com objetivo de competição, esses indivíduos 

treinam há cinco anos, cinco vezes por semana, oito horas por dia, em um centro de 

treinamento na cidade de Cotia – SP.  

Os equipamentos utilizados na pesquisa foram concedidos pelo Laboratório de 

Ciências do Estudo do Movimento (LaCEM) no Campus Alphaville. 

A coleta de dados foi realizada na própria quadra de treinamento, em dias e horários 

agendados com os praticantes. 

Os participantes realizaram tanto o saque em base suspensa quanto em base 

estável até completarem 10 saques de cada na área alvo. 

Ao sacar, os participantes deveriam acertar a bola dentro da área de saque 

simulando o saque no corpo do adversário, para não prejudicar ou favorecer os 

indivíduos. Foi realizado, previamente, um aquecimento e as pausas para descanso 

ocorreram a cada 15 saques corridos, ou quando solicitados pelo praticante. O 

indivíduo utilizou sua própria raquete durante a realização do estudo. 

 

 

 



 5. DESENVOLVIMENTO 

O saque é o golpe que dá início a todos os pontos no jogo de tênis. A evolução 

técnica da execução desse golpe é alcançada através da repetição, a princípio pode 

ser treinada por seu praticante sem o auxilio de um técnico ou adversário. 

Para a execução a bola deverá ser lançada ao ar acima da cabeça e golpeada com 

força e efeito em direção ao lado mais fraco da devolução ou para o corpo do 

adversário dificultando a devolução, isso quando é realizado o primeiro saque. 

Havendo a necessidade do segundo saque, a principal característica é o seu efeito, 

pois objetiva-se que a bola passe por cima da rede, caia na área especifica e com 

alguma dificuldade de devolução (SILVA, 2007). O primeiro saque, por existir a 

possibilidade de realizar o segundo, o atleta arrisca mais, maior aceleração 

objetivando o ace ou uma devolução ruim. 

Diferente do primeiro o segundo saque necessita de maior precisão e por isso, 

acaba sendo menos potente e mais preciso, a fim de se evitar uma dupla falta 

(OKAZAKI et al., 2012). 

O saque pode ser desferido em três localizações dentro da área de recepção de 

saque: aberto, fechado ou em direção ao corpo do adversário. Na Figura 2, pode-se 

observar o praticante sacando e suas respectivas possibilidades de escolha de alvo: 

próximo ao T (fechado), próximo à linha lateral da quadra (aberto) ou entre as duas 

áreas (no corpo). 

Segundo Ladeira (2012) a técnica é difícil, exige coordenação de membros 

superiores, movimentos e ritmos diferentes entre si e devem sincronizar-se aos 

movimentos do tronco e membros inferiores. 

 

 6. RESULTADOS 

A posição da bola nos eixos anteroposterior, vertical e mediolateral para cada 

situação: perda do contato com a mão do praticante, altura máxima atingida, contato 

com as cordas da raquete e bola parada, pode ser visualizada, respectivamente, nas 

Tabelas 1, 2, 3 e 4. 

O ponto de referência (0,00) do sistema de calibração das imagens utilizado foi a 

marca fixada na articulação metatarso-falangeana do pé esquerdo de cada 

praticante, sendo o pé oposto ao lado da empunhadura da raquete. Os valores são 

apresentados como média e desvio-padrão da média para cada indivíduo, bem 

como o valor médio referente aos seis sujeitos. 



Tabela 1 - Valores encontrados para a situação de perda do contato da bola 

com a mão do indivíduo para os saques em base estável e suspensão. 

Sujeito Saque 
MÃO 

AP V ML 

1 
SE 0.31 ± 0.04 1.87 ±  0.07 0.30 ± 0.04 

SS 0.39 ± 0.04 1.82 ± 0.07 0.30 ± 0.05 

2 
SE 0.25 ± 0.08 1.84 ± 0.10 0.24 ± 0.10 

SS 0.36 ± 0.03 1.70 ± 0.05 0.12 ± 0.03 

3 
SE 0.10 ± 0.08 1.72 ± 0.07 0,26 ±0.03 

SS 0.05 ± 0.04 1.68 ± 0.05 0.17 ± 0.07 

4 
SE 0.08 ± 0.03 1.87 ± 0.03 0.44 ± 0.06 

SS 0.05 ± 0.04 1.87 ± 0.05 0.34 ±0.04 

5 
SE 0.31 ± 0.02 1.69 ± 0.05 0.16 ± 0.09 

SS 0.24 ± 0.04 1.74 ± 0.07 0.14 ± 0.09 

6 
SE 0.19 ± 0.06 1.78 ± 0.02 0.32 ± 0.05 

SS 2.01 ± 0.02 1.74 ± 0.04 1.23 ± 0.03 

Média 
SE 0.21 ± 0.10 1.80 ± 0.08 0.28 ± 0.09 

SS 0.52 ± 0.75 1.76 ± 0.08 0.38 ± 0.42 

Legenda: Mão - perda do contato da mão com a bola; SE - Saque em base Estável; 

SS - Saque em base Suspensa; AP - Eixo Anteroposterior; V - Eixo Vertical; ML - 

Eixo Médiolateral. 

 

Em relação à posição da bola ao perder o contato com a mão do executante, não 

foram encontradas diferenças significantes para os eixos anteroposterior, vertical e 

mediolateral entre os dois saques analisados. 

Esse resultado se assemelha aos encontrados por Reid, Whiteside e Elliott (2011) 

que afirmam que as instruções dos técnicos para a realização do toss sempre visam 

à redução de sua variação, ou seja, o atleta deve realizar o mesmo toss, 

independentemente do tipo de saque que irá realizar. 

Os atletas sujeitos da pesquisa mesmo sendo juvenis e na fase de aperfeiçoamento 

do gesto motor apresentaram parâmetros de alta reprodutibilidade para o golpe 

especifico. 



Groppel (1986) afirma que o desempenho técnico é a melhor maneira de aumentar a 

força transmitida à bola sem lesionar o executante.  

 

Tabela 2 - Valores encontrados para a situação altura máxima atingida pela 

bola para os saques em base estável e suspensão. 

Sujeito Saque 
BOLA 

AP V ML 

1 
SE 0.19 ± 0.06 3.36 ± 0.07 0.05 ± 0.04 

SS 0.35 ± 0.08 3.57 ± 0.08 0.10 ± 0.07 

2 
SE 0.17 ± 0.06 3.09 ± 0.44 0.11 ± 0.07 

SS 0.33 ± 0.06 3.19 ± 0.08 0.13 ± 0.04 

3 
SE 0.14 ± 0.09 3.20 ± 0.05 0.08 ± 0.06 

SS 0.17 ± 0.09 3.23 ± 0.23 0.09 ± 0.05 

4 
SE 0.15 ± 0.03 3.32 ± 0.10 0.16 ± 0.08 

SS 0.25 ± 0.06 3.31 ±0.39 0.14 ± 0.6 

5 
SE 0.18 ± 0.08 3.71 ± 0.10 0.22 ± 0.11 

SS 0.21 ± 0.12 3.71 ± 0.07 0.21 ± 0.16 

6 
SE 0.19 ± 0.05 3.48 ± 0.06 0.19 ± 0.06 

SS 0.40 ±0.06 3.40 ± 0.08 0.43 ± 0.08 

Média 
SE 0.17 ± 0.2 3.36 ± 0.22 0.14 ± 0.07 

SS 0.28 ± 0.09* 3.40 ± 0.20 0.18 ± 0.13 

Legenda: Bola - instante em que a bola atinge sua altura máxima; SE - Saque em 

base Estável; SS - Saque em base Suspensa; AP - Eixo Anteroposterior; V - Eixo 

Vertical; ML - Eixo Médiolateral; *  p = 0.01.  

 

Na análise, em que a bola está em sua máxima altura durante o arremesso (toss), 

ela se encontra a 0,17 m para frente, a 3,36 m acima e a 0,14 m para a esquerda do 

sacador, no saque realizado com a base estável. Para o saque realizado com a base 

em suspensão a bola se encontra a 0,28 m para frente, a 3,40 m acima e a 0,18 m 

para a esquerda do sacador. Foi encontrada diferença significativa no eixo 

anteroposterior sendo que o saque em suspensão a bola estava 0,11 m a frente em 

relação a bola no saque realizado com a base estável. 



No estudo realizado por Chiang, Chiang e Chen (2006), quatro jogadores de elite, 

destros e do sexo masculino, realizaram o primeiro e o segundo saque. Foi 

verificado que a bola, em sua máxima altura durante o toss, era lançada para frente 

e para e esquerda. No momento anterior ao impacto, foi verificada uma diferença 

significativa entre o primeiro e o segundo saque, sendo que no primeiro saque, a 

bola estava mais a frente que no segundo saque. 

 

Tabela 3 - Valores encontrados para a situação de contato da raquete com a 

bola para os saques em base estável e suspensão. 

Sujeito Saque 
RAQUETE 

AP V ML 

1 
SE 0.08 ± 0.07 2.61 ± 0.04 0.12 ± 0.07 

SS 0.33 ± 0.16 2.78 ± 0.06 0.26 ±0.15 

2 
SE 0.09 ± 0.05 2.67 ± 0.12 0.07 ± 0.05 

SS 0.31 ± 0.08 2.37 ± 0.07 0.28 ± 0.07 

3 
SE 0.17 ± 0.10 2.42 ± 0.02 0.10 ± 0.07 

SS 0.25 ± 0.08 2.54 ± 0.05 0.16 ± 0.9 

4 
SE 0.17 ± 0.07 2.54 ± 0.19 0.09 ± 0.08 

SS 0.38 ± 0.09 2.55 ± 0.05 0.11 ±0.08 

5 
SE 0.09 ± 0.07 2.52 ±0.30 0.27 ± 0.15 

SS 0.23 ± 0.29 2.50 ± 0.07 0.28± 0.19 

6 
SE 0.28 ± 0.08 2.46 ± 0.05 0.09 ± 0.04 

SS 0.72 ± 0.06 1.42 ± 0.08 0.54 ±0.02 

Média 
SE 0.15 ± 0.08 2.54 ± 0.09 0.12 ± 0.07 

SS 0.37 ± 0.18ˣ 2.42 ± 0.50 0.27 ± 0.15 

Legenda: Raquete - instante anterior ao contato da raquete com a bola;  SE - Saque 

em base Estável; SS - Saque em base Suspensa; AP - Eixo Anteroposterior; V - 

Eixo Vertical; ML - Eixo Médiolateral; ˣ p = 0.00.  

 

No saque realizado com a base estável a bola foi atingida a 0,15 no eixo 

anteroposterior, a 2,54 m no eixo vertical e a 0,12 m no eixo mediolateral. No saque 

realizado com a base em suspensão a bola foi atingida a 0,37 m no eixo 

anteroposterior, a 2,42 m no eixo vertical e a 0,27 m no eixo mediolateral. 



Analisando o momento que antecede o contato da bola com as cordas da raquete, 

foi verificada diferença significante entre os saques (base estável e base em 

suspensão) no eixo anteroposterior de 0,22 m para frente do sacador. Na análise, 

em que a bola está em sua máxima altura durante o arremesso (toss), ela se 

encontra a 0,17 m para frente, a 3,36 m acima e a 0,14 m para a esquerda do 

sacador, no saque realizado com a base estável. Para o saque realizado com a base 

em suspensão a bola se encontra a 0,28 m para frente, a 3,40 m acima e a 0,18 m 

para a esquerda do sacador. Foi encontrada diferença significativa no eixo 

anteroposterior sendo que o saque em suspensão a bola estava 0,11 m a frente em 

relação a bola no saque realizado com a base estável. 

Os valores encontrados, em ambas as técnicas, estão concordantes com a literatura 

pesquisada e são relativamente baixos não oferecendo sobrecargas significativas ao 

aparelho locomotor do sacador em qualquer fase do saque, como afirmam Van 

Gheluwe e Hebbelinck (1986). 

Owens e Lee (1969) afirmam que esta posição de contato raquete-bola sendo maior, 

haverá um aumento no ângulo de passagem da bola sobre a rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4 - Valores encontrados para as situações base estável e em suspensão 

para as situações perda do contado da mão com a bola, altura máxima atingida 

pela bola e contato da raquete com a bola. 

Tabela x - Coeficiente de variabilidade 

Sujeito Saque 
MÃO BOLA RAQUETE 

AP V ML AP V ML AP V ML 

1 
SE 13 4 13 30 2 75 82 1 56 

SS 10 4 17 24 2 70 48 2 59 

2 
SE 31 5 42 36 14 62 54 4 70 

SS 8 3 28 19 2 32 26 2 26 

3 
SE 76 4 12 60 2 77 63 1 74 

SS 66 3 39 53 7 57 31 2 55 

4 
SE 35 1 14 21 3 50 43 8 87 

SS 71 2 13 23 12 46 23 2 77 

5 
SE 7 3 54 44 3 52 82 12 56 

SS 16 4 62 59 2 73 126 3 67 

6 
SE 30 1 15 28 2 31 28 2 47 

SS 1 2 2 15 2 18 9 6 4 

Média 
SE 32 3 25 36 4 58 58 5 65 

SS 29 3 27 32 5 50 44 3 48 

Legenda: Mão - perda do contato da mão com a bola; Bola - instante em 

que a bola atinge sua altura máxima; Raquete - instante anterior ao 

contato da raquete com a bola;  SE - Saque em base Estável; SS - Saque 

em base Suspensa; AP - Eixo Anteroposterior; V - Eixo Vertical; ML - Eixo 

Médiolateral. 

 

O cálculo do coeficiente de variabilidade, expresso pela razão entre o desvio-padrão 

e a média, com o resultado multiplicado por 100, fornece os valores em 

porcentagem (VIEIRA, 1980). 



Com relação ao eixo anteroposterior no momento em que a bola perde o contato 

com a mão, existe uma variabilidade de 32% no saque realizado com a base estável 

e de 29% no saque realizado com a base em suspensão. No eixo vertical a 

variabilidade é de 3% tanto no saque realizado com a base estável quanto para o 

saque realizado com a base em suspensão. O eixo médiolateral sofre uma 

variabilidade, no saque realizado com a base estável a variação é de 25%, no saque 

realizado com a base em suspensão é de 27%. 

No momento em que a bola atinge sua altura máxima o eixo anteroposterior sofre 

uma variabilidade de 36% no saque realizado com a base estável e de 32% no 

saque realizado com a base em suspensão. O eixo vertical também apresenta uma 

variabilidade de 4% no saque realizado com a base estável e de 5% no saque 

realizado com a base em suspensão. Quanto ao eixo médiolateral a variabilidade é 

de 58% no saque realizado com a base estável e de 50% no saque realizado com a 

base em suspensão. 

No momento do contato das cordas da raquete com a bola a variabilidade 

encontrada foi de 58% no eixo anteroposterior no saque realizado com a base 

estável e de 44% no saque realizado com a base em suspensão. O eixo vertical 

apresenta uma variabilidade de 5% no saque realizado com a base estável e de 3% 

no saque realizado com a base em suspensão. Com relação ao eixo mediolateral a 

variabilidade é de 65% no saque realizado com a base estável e de 48% no saque 

realizado com a base em suspensão. 

Embora não tenha apresentado diferença significativa para os valores de 

variabilidade, pode-se perceber que o eixo vertical foi o que menos apresentou 

variabilidade, seguido do eixo anteroposterior e médiolateral e a situação da perda 

de contato da bola com a mão sendo nos três eixos a que apresentou menor 

variabilidade, além de nos valores da posição não ter apresentado diferença 

significativa nos eixo. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No primeiro momento quando a bola perde contato com a mão não existe variações 

significativas do saque realizado com a base estável comparado ao saque realizado 

com a base em suspensão.  



No segundo momento quando a altura máxima atingida pela bola sofre variação 

significativa, se comparado o saque realizado com a base estável ao saque 

realizado com a base em suspensão na qual a bola é atingida mais a frente em 

suspensão. 

No terceiro momento em que acontece o contato das cordas da raquete com a bola 

existe variação no eixo anteroposterior. No saque realizado com a base em 

suspensão a bola é atingida mais a frente do sacador se comparado ao saque 

realizado com a base estável. 

Pode-se concluir que no saque em situação de suspensão a bola atinge sua altura 

máxima mais a frente e também é atingida pela raquete mais a frente que no saque 

em base estável 
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