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Resumo 
 
Objetivo:  Identificar parâmetros fenotípicos e genotípicos de atletas de voleibol 

feminino no Brasil, em diferentes níveis de qualificação esportiva, que auxiliarão no 

processo de seleção de atletas. Métodos:  Identificamos as características fenotípicas e 

genotípicas através da Somatotipia (método de Heath Carter); da antropometria (peso, 

estatura e percentual de gordura); da dermatoglifia (método de Cummins e Midlo) e de 

testes de qualidades físicas (Shutle Run para verificar a agilidade e Sargent Jump Test 

adaptado para alcance de ataque e de bloqueio). A amostra foi composta de 179 

atletas sendo 54 de seleções nacionais e 125 de seleções estaduais. Resultados:  O 

somatotipo apresentou-se como variável equilibrada entre os diferentes níveis de 

qualificação esportiva no componente mesomórfico. A estatura e o componente 

ectomórfico foram superiores nas atletas das seleções nacionais assim como o alcance 

de ataque e de bloqueio. A altura do salto vertical para o ataque foi equilibrado entre a 

seleção nacional infanto-juvenil e as seleções estaduais observadas, mas no salto para 

bloqueio as atletas de mais baixo nível de qualificação esportiva foram superiores. As 

características dermatoglíficas identificadas demonstraram um equilíbrio entre os 

grupos estudados. Conclusões:  Diante das variáveis estudadas pode-se concluir que 

o somatotipo, a estatura, o alcance de ataque e o alcance de bloqueio são parâmetros 

fundamentais na seleção de atletas e nas características específicas de cada posição 

de jogo, nessa modalidade. Esta tese apresenta uma relação de interface 

multidisciplinar, tendo o seu conteúdo uma aplicação nos campos da Educação Física, 

medicina e nutrição. 

 
Palavras chaves : Voleibol; Antropometria; Dermatoglifia; Fenótipo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O voleibol brasileiro, notoriamente, foi um dos esportes que mais evoluíram nos 

últimos anos, sendo também a modalidade que mais modificou suas regras, tornando 

imprescindível a necessidade de formação de futuras gerações de atletas de alto nível 

que possam perpetuar a condição de melhores do mundo, fazendo necessária a 

elaboração de um processo de detecção, seleção e promoção de atletas mais 

talentosos e com maior estatura, com programas de treinamentos a longo prazo, 

realizados de forma programada e sistemática, com a interação de profissionais de 

áreas afins, objetivando melhorar as qualidades físicas, técnicas e táticas da equipe.  

Para atingir tais metas, é imprescindível que os programas de treinamentos sejam 

acompanhados de um processo avaliativo permanente que possibilite a elaboração de 

um perfil de desenvolvimento desses atletas, nas diferentes categorias, levando em 

consideração, variáveis psicológicas, sociais, antropométricas, de aptidão física, de 

habilidades motoras e genéticas.  

Para que os técnicos possam ter parâmetros de avaliação do desempenho ou 

desenvolvimento dos seus atletas, faz-se necessário o uso de referências que 

possibilitem a sua comparação em relação a si mesmo e a outros de mesma idade, 

sexo e nível competitivo1.  

A literatura demonstra a necessidade de estudos cineantropométricos em atletas 

de destaque nas diferentes idades e níveis de qualificação, assim como de estabelecer 

padrões de referência e perfil de atletas de alto nível nos diferentes estágios de 

desenvolvimento2. 

Numerosas investigações3-5 têm destacado a importância de variáveis 

antropométricas (estatura, comprimento dos membros, somatotipo, composição 
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corporal) e de desempenho motor (velocidade, agilidade, potência, entre outras), como 

requisitos fundamentais para alcançar o mais alto nível no voleibol, buscando-se o 

perfil do tipo de atleta que se quer para determinada posição de jogo, além dos 

sistemas de treinamento, devidamente fundamentados e comprovados, para obter êxito 

e bons resultados.  

Todavia, é bastante difícil conseguir êxito na prática do esporte, se o treinador 

não tiver um conhecimento geral do atleta, como também de instrumentos adequados 

para avaliação, os quais servirão para conhecer a eficácia do trabalho realizado 6, 7 . 

A possibilidade do conhecimento das características individuais favorece o uso de 

estratégias e planejamento adequado, para que, respeitando a individualidade 

biológica, se possam obter melhores resultados8.  

Referindo-se à constituição física do atleta, a literatura 8, 9 aponta a importância da 

utilização da somatotipia, no sentido de classificar, descrever ou comparar as 

mudanças do físico durante o processo de crescimento, envelhecimento e treinamento 

em atletas de diferentes níveis de qualificação.  

A determinação do perfil somatotípico em diferentes fases do treinamento pode 

constituir-se em marcante fator de avaliação do desenvolvimento da aptidão física de 

um atleta ou de um determinado grupo ou equipe10. 

Outro indicador importante nesse processo são os testes físicos, os quais 

procuram identificar deficiências em um grupo ou indivíduo, em determinadas áreas, 

objetivando direcionar um trabalho individualizado que possibilite um melhor 

desempenho esportivo, acompanhando a evolução da condição física específica a 

cada modalidade11.   

Aspectos fenotípicos, como métodos e carga horária de treinamento, composição 

corporal, fatores psicológicos, nível de competição entre outros, são de extrema 
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importância para o desenvolvimento do atleta, não podendo, no entanto, desconsiderar 

os fatores genotípicos que interferem diretamente no nível de performance que esse 

indivíduo poderá alcançar.  

Por melhor planejado e desenvolvido que seja o programa de treinamento, 

existem limites genéticos que podem prejudicar a capacidade de evolução no 

desempenho do atleta12. Sabemos que algumas variáveis como estatura, massa 

corporal, adiposidade, força muscular, velocidade e potência, parecem ser altamente 

dependentes da constituição genética7-12. 

Alguns estudos foram realizados no Brasil e em outros paises13-18, quanto à 

aplicação de métodos de avaliação esportiva permitindo identificar potencialidades de 

algumas qualidades físicas básicas auxiliando na orientação esportiva, utilizando como 

instrumento, as impressões digitais através da técnica da dermatoglifia, qualificando-a 

como ferramenta imprescindível no campo da investigação científica.  

O presente estudo se justifica pela carência na literatura nacional e principalmente 

estadual, de pesquisas realizadas com equipes de voleibol, do sexo feminino, nas 

diversas categorias e nos diferentes níveis de qualificação esportiva, referentes a 

parâmetros que possibilitem aos treinadores identificar os atletas que poderão alcançar 

o alto nível, facilitando o processo de seleção e identificação do talento esportivo. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GERAL: Analisar características fenotípicas e genotípicas 

de atletas do voleibol feminino brasileiro em diferentes categorias e 

níveis de qualificação esportiva. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Avaliar as características antropométricas e somatotípicas de atletas em 

diferentes níveis de qualificação esportiva, no voleibol brasileiro;  
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b) Avaliar as qualidades físicas: força explosiva, através de testes 

específicos para alcance de ataque e bloqueio, e agilidade de atletas em 

diferentes níveis de qualificação esportiva, no voleibol brasileiro;  

c) Identificar as características dermatoglíficas de atletas em diferentes 

níveis de qualificação esportiva, no voleibol brasileiro;  

d) Comparar intergrupos, em relação às variáveis dermatoglíficas, 

somatotípicas; e às qualidades físicas: força explosiva, através de testes 

específicos para alcance de ataque e bloqueio, e agilidade nos diferentes níveis 

de qualificação esportiva, no voleibol brasileiro; 

e) Elaborar uma tabela de referência com o modelo da atleta brasileira a 

nível nacional e estadual, em relação às variáveis dermatoglíficas, somatotípicas 

e das qualidades físicas nas diferentes posições de jogo.  

 

Os resultados obtidos na presente investigação possibilitaram recortes da 

respectiva tese, os quais deram origem aos seguintes artigos: 

1. A seleção brasileira de voleibol infanto juvenil fe minina e seu perfil 

dermatoglífico. Publicado na Acta Cirúrgica Brasileira Vol 20 (supl 1): 22-6, 2005. 

Brasil 

2. Correlation between Dermatoglyphic characteristics and explosive force 

in female under-17 volleyball athletes . Publicado na FIEP – Especial edition - Vol 75: 

26-8, 2005. Brasil 

3. Somatotipo e salto vertical em voleibolistas jovens  com diferentes níveis 

de rendimento.  Submetido a Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho 

Humano. Brasil 
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4. Anthropometry and somatotype: determinant factors i n the selection of 

brazilian volleyball players. Submetido à Journal of Sports Sciences. Inglaterra. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O voleibol, esporte surgido no mundo, por volta de 1895, é o segundo esporte 

mais praticado no Brasil, segundo pesquisas realizadas pela Confederação Brasileira 

de Voleibol19.  

Este advento fez com que tal modalidade procurasse bases científicas e 

profissionais de várias áreas, para chegar cada vez mais à excelência no esporte, 

considerando que o Brasil tem ocupado, nos últimos dez anos, a posição de recordista 

mundial de títulos.  

O crescente aumento de campeonatos com um nível técnico de excelência tem 

exigido por parte dos profissionais uma maior qualificação, possibilitando-lhes uma 

maior instrumentalização para busca de talentos esportivos nesta modalidade19.  

Esporte criado inicialmente como forma de lazer, e hoje praticado também 

profissionalmente, foi a modalidade que mais modificou suas regras nos últimos anos. 

Essas mudanças têm exigido atletas mais talentosos e com maior estatura19.  

Diversos autores têm apontado como fundamental para alcançar o mais alto nível 

no voleibol, a importância de variáveis antropométricas (estatura, comprimento dos 

membros, somatotipo, composição corporal) e de desempenho motor (velocidade, 

agilidade, potência, entre outras)20. 

Uma das principais mudanças na regra, que causou preocupação no que mudaria 

na condição física do atleta, foi o ponto por rally. Após essa mudança, estudos 

mostram que o tempo de rally diminuiu, assim como o tempo de jogo, concluindo-se 

que os jogadores precisam ter uma condição física com uma predominância da 

potência, um sistema anaeróbico alático bem desenvolvido, uma melhor capacidade de 
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recuperação, mas não esquecendo da importância do sistema aeróbico, mesmo sendo 

atualmente menos exigido21.   

Estudos nessa modalidade mostram preocupação dos pesquisadores em elaborar 

valores referenciais, considerando dados antropométricos e de aptidão física com 

equipes adultas, Entretanto, observou-se carência de estudos nas categorias de base 

com crianças e adolescentes submetidos a treinamentos sistemáticos, que praticam o 

esporte de rendimento1. 

As variáveis antropométricas e de aptidão física podem influenciar a execução das 

habilidades técnicas e táticas 5, 22. Nesse sentido, vários autores têm se preocupado 

em elaborar o perfil antropométrico e de aptidão física da modalidade1. 

Hebbelinck2 constata que o técnico geralmente procede de modo subjetivo na 

busca de talentos, baseando-se em sua própria experiência e intuição. Seria preferível 

que ele observasse critérios, para a identificação do tipo do atleta com que ele vai 

trabalhar, particularizando, sempre que possível, cada modalidade de esporte. Este 

modo de agir pressupõe a existência do conhecimento completo sobre as qualidades 

básicas de cada esporte, tanto do ponto de vista técnico, quanto do físico, do 

morfológico, do biomecânico, sem esquecer-se dos aspectos fisiológicos e 

psicológicos.  

Diversos estudos têm sido realizados em busca de parâmetros fisiológicos, 

antropométricos e de habilidades motoras, nos diversos esportes, para servir de auxilio 

na identificação do talento esportivo 3-5, 23-28. Na cineantropometria, o somatotipo tem 

sido um instrumento muito utilizado para descrever e comparar desportistas em 

distintos níveis, modalidades e posições de jogo; caracterizar as mudanças do físico, 

durante o crescimento, o envelhecimento e o treinamento; comparar a forma relativa de 
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jogadores, masculinos e femininos, além de aplicar-se, como ferramenta, na análise da 

imagem corporal15.  

Observamos em diversos estudos na literatura internacional, a importância da 

somatotipologia, um excelente instrumento para se determinar o tipo físico ideal para 

cada modalidade esportiva, auxiliando na descoberta de talentos e na monitorização da 

composição corporal 29. Pesquisas realizadas com atletas italianas demonstraram a 

homogeneidade do somatotipo no referido nível de qualificação, sendo observado que 

dentro do grupo, o somatotipo difere de acordo com as posições de jogo3. Corrobora 

com esses resultados, diversos estudos em diferentes países 4, 25, 26.  

Estudos com diferentes categorias, no voleibol feminino brasileiro, concluem que 

o componente endomórfico predomina nas categorias inferiores e vai diminuindo com o 

processo maturacional, à medida que o atleta troca de categoria, até que passa a ser o 

terceiro componente na categoria profissional, possivelmente causado pelo efeito do 

treinamento e maiores exigências de resultados 30.  

Segundo Carter, Heath31 há uma grande variação na distribuição do somatótipo 

de jogadores de voleibol de nível internacional. A maioria dos somatótipos são ecto-

mesomórficos, mas eles mudam de endo-mesomorfo para meso-ectomorfo. Os 

Tchecos, Hungaros e Cubanos são, em sua maioria, mesomórficos; os Indianos são, 

em sua maioria, ectomórficos e menos mesomórficos. A distribuição do time da 

Venezuela foi realizada em dois grupos: 32% eram meso-ectomorfos, sendo o restante, 

atletas mesomorfos balanceado. O time olímpico americano e campeão do mundo, era 

composto de atletas meso-ectomórficos. 

Estudos com atletas das seleções do Rio Grande do Norte apresentaram 

diferenças antropométricas, diante das seleções nacionais, considerando uma 

importante variável na seleção de atletas17, 18. 
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Bayios et al25, compararam a antropometria, composição corporal e somatotipo 

entre atletas de basquetebol, voleibol e handebol, observando que o perfil das mesmas 

varia de acordo com a modalidade e horas de treinamento. Bandyopadhyay32 

comparou a antropometria e o somatotipo entre sedentários, jogadores de Soccer e 

jogadores de voleibol, na Índia, encontrando resultados que corroboram com diversos 

autores, quanto à importância da estatura e dos componentes mesomórficos e 

ectomórficos, nas características físicas de atletas, sendo os atletas de voleibol, os 

mais altos e classificados como ectomórficos mesomórficos. 

O importante na observação destes e de outros estudos é que os indivíduos não 

se apresentam como tipos extremos, mas que reúnem características de cada um dos 

três componentes primários do físico.  

Em se tratando de qualidades físicas, Esper33 cita a importância do treinamento 

da potência aeróbica no voleibol, para que haja uma boa recuperação entre os pontos, 

sets e séries de jogos, devendo ser treinada através de trabalhos específicos (corridas, 

circuitos, etc.), somados a trabalhos específicos da modalidade.  

Segundo pesquisas realizadas na Argentina, foi observado que durante 52,6% do 

tempo total da partida, uma jogadora teve uma freqüência cardíaca entre 140 e 173 

batimentos por minuto, equivalente entre 78 a 96% de sua freqüência máxima, 

enfocando assim a importância da potência aeróbica na prática do voleibol33.  

Quanto à velocidade, Garganta34 descreve a existência de reduzido potencial de 

treinabilidade, sendo o seu desenvolvimento fortemente determinado pela faceta 

genética. É comum dizer-se que o velocista já nasce velocista, mas para os jogos 

desportivos é possível ser rápido sem que tenha as características de um corredor de 

velocidade, embora que, no desporto atual é preciso ser cada vez mais rápido, não só 
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em termos de deslocamento, mas em realizar uma ação, em pensar e em encontrar 

soluções 34. 

Nascimento et al 35, por considerarem o voleibol como um esporte que exige uma 

serie de movimentos rápidos e complexos, afirmam que é necessário aperfeiçoar as 

várias capacidades físicas, e que a velocidade é uma valência física muito importante 

para o jogador de voleibol, constituindo-se um aspecto para o desenvolvimento das 

outras capacidades. Sendo assim, é importante a estimulação da velocidade ainda na 

infância, mas de forma lúdica para que se desenvolva com prazer.  

Stamm et al22 observaram a importância da velocidade para uma melhor 

performance da recepção, do ataque e do bloqueio. 

O salto vertical é atualmente muito utilizado no voleibol, em ações de saque, 

levantamento, ataque e bloqueio. A literatura mostra que o sucesso nessa modalidade 

depende da potência de membros inferiores, tanto para atacar quanto para bloquear, 

observando que juntamente com a estatura, passa a ser fundamental para prática de 

alto nível, pois os alcances de ataque e de bloqueio tornaram-se fatores determinantes 

para se obter melhores resultados 36, 37. 

Observa-se na literatura, uma busca incessante para se obter parâmetros que 

identifiquem o talento esportivo, também pelas suas qualidades físicas, embora alguns 

autores citem que os resultados de testes físicos não refletem obrigatoriamente a boa 

qualidade técnica na modalidade 27, 28.  

Sabe-se que para se obter um trabalho de alto nível é necessário que se observe 

uma série de variáveis, através de métodos que têm evoluído de forma constante e 

rápida, facilitando o trabalho dos profissionais na identificação dos talentos, com maior 

possibilidade de êxito. Entre essas variáveis, está o potencial genético de cada 

indivíduo, pois algumas como estatura, massa corporal, adiposidade, força muscular, 
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velocidade e potência parecem ser altamente dependentes da constituição genética 

7,12.  

O conhecimento do potencial genético do individuo possibilita a orientação inicial, 

permitindo a realização de trabalhos específicos que procurem aperfeiçoar os 

componentes físicos mais fortes e criar métodos para desenvolver os componentes 

físicos que são menos assegurados pela constituição genética do individuo38.  

O estudo do diagnóstico do potencial genético também permite uma orientação 

esportiva antecipada e correta de acordo com o exigido para cada tipo de esporte. Nas 

últimas décadas, pesquisas permitiram formar um esquema de princípios de 

associação das impressões digitais com as manifestações funcionais, tais como as 

atividades de resistência, velocidade, coordenação, força e atividades cíclicas 13, 39, 40. 

Assunto pouco conhecido no Brasil, já é possível encontrar pesquisas a respeito 

da dermatoglifia, variável discreta que vêm se firmando como mais um importante 

componente de estudo e auxílio dentro do esporte, procurando trazer maior 

cientificidade a essa área tão complexa16. Nesse sentido, diversos estudos têm sido 

realizados no país com os diversos esportes, como os de Silva Dantas e Fernandes 

Filho16, no futsal; Dantas41, no futsal; João e Fernandes Filho42, na ginástica olímpica; 

Cunha Junior et al43, no handebol, entre outros, estabelecendo parâmetros que podem 

auxiliar a orientação adequada para o desenvolvimento dos potenciais de cada 

indivíduo em relação a sua carga genética e as modalidades esportivas.  

Especif icamente no voleibol, além de estudos de Cabral17; Cabral18; e 

Zarry44, Medina e Fernandes Filho15 apontam em seus estudos, com atletas de alto 

nível do voleibol brasileiro, que os índices das Impressões Digitais (D10, SQTL, as 

parcelas de A, L, W) e o tipo de fórmula digital constituem as marcas genéticas 

informativas da modalidade voleibol.   
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Para continuar buscando maior cientificidade no assunto, estudos têm sido 

realizados para verificar a correlação entre os desenhos digitais e determinadas 

qualidades físicas. Nesse sentido, Almeida, Silva Dantas e Fernandes Filho45 

observaram em jogadores de futebol uma correlação entre VO2max e índices 

dermatoglificos, considerando o achado de grande importância para o planejamento 

correto do treinamento. Com resultados diferentes Cabral, Barbosa e Tinoco Cabral46 

estudaram a correlação entre a dermatoglifia e a força explosiva de atletas da seleção 

de voleibol do Rio Grande do Norte, não encontrando correlação entre as variáveis.  

O presente estudo está inserido na linha de pesquisa da Pedagogia e Fisiologia 

do Esforço, na área temática da Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 

na área da Ciência da Saúde do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde. 
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SOMATOTIPO E SALTO VERTICAL EM VOLEIBOLISTAS JOVENS COM 

DIFERENTES NÍVEIS DE RENDIMENTO 

 

SOMATOTYPE AND VERTICAL JUMP IN YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS AT 

DIFFERENT PERFORMANCE LEVELS 

 

RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo comparar a antropometria, o somatotipo e o salto 
vertical de jogadoras de voleibol em dois níveis de qualificação esportiva. A amostra foi 
composta por 40 atletas do sexo feminino, 21 (idade = 15,9±0,36anos; massa corporal 
= 68,1±8,73kg; estatura = 181,6±6,11cm) convocadas para a seleção brasileira (SB) 
infanto-juvenil e 19 (idade = 15,0±0,88 anos; massa corporal = 58,3±5,90kg; estatura = 
169,4±7,97cm) convocadas para a seleção do Rio Grande do Norte (SRN). Foi 
determinado o somatotipo pelo método de Heath & Carter bem como o salto vertical em 
2 variantes: salto vertical no bloqueio (SVB) e salto vertical no ataque (SVA).  O 
tratamento estatístico foi o descritivo utilizando os valores de tendência central e seus 
derivados, e como inferência, que compõe o teste de hipóteses, a comparação foi feita 
utilizando-se o teste t de Student para antropometria e testes de saltos, e o cálculo para 
a distancia de dispersão do somatótipo (DDS) para os componentes somatotípicos. 
Considerou-se o nível de significância para p<0.05, isto é, 95% de probabilidade para 
as afirmativas e/ou negativas, denotadas durante as investigações. Os resultados 
apontaram diferença nas variáveis massa corporal, estatura, salto vertical de bloqueio e 
somatotipo. Conclui-se que as diferenças assinaladas podem ser indicadores em um 
processo de seleção e orientação ao talento esportivo, pois são indicativos da 
performance do grupo, exceto para o salto vertical. 
Palavras-chave: Antropometria, voleibol, somatotipo, salto vertical, performance. 
 

ABSTRACT 

The aim of the present study was to compare the anthropometry, somatotype and 
vertical jump of volleyball players at two performance levels. The sample was 
composed of 40 women athletes, 21 (age = 15.9 years ± 0.36 years; body mass = 68.1 
± 8.73 kg; height = 181.6 ± 6.11 cm) from the under-17 Brazilian national team (NT) and 
19 (age = 15.0 ± 0.88 years; body mass = 58.3 ± 5.90 kg; height = 169.4 ± 7.97 cm) 
from the Rio Grande do Norte state team (RNS). Somatotype was determined by Heath 
& Carter’s method and two variations of vertical jump were assessed: vertical block 
jump (VBJ) and vertical spike jump (VSP). Statistical analysis was descriptive, using the 
values of central tendency and its derivatives, and as an inference, which consists of 
the test of hypotheses, the comparison was made using teste t de Studant for 
anthropometric and tests jumps, and the calculation of the distance of dispersal of 
somatótipo (DDS) for the components somatotípicos. The significance level was set at p 
< 0.05, that is, 95% likelihood of affirmatives and/or negatives, during the investigations. 
The results point to a difference in body mass, height, vertical block jump and 
somatotype. It is concluded that these differences may serve as indicators in a selection 
and orientation process to identify sport talent, since they are indications of group 
performance, except to vertical jump. 
Keywords: Anthropometry, volleyball, somatotype, vertical jump, performance.
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INTRODUÇÃO 

 

A evolução do desporto moderno conduziu os pesquisadores das Ciências do 

Desporto, a investigarem o que caracteriza a excelência do alto rendimento. O voleibol 

Brasileiro, atualmente na elite mundial, experimenta uma grande evolução tecnológica, 

propiciando melhores condições de treinamento devido a constantes pesquisas 

realizadas nessa área, bem como a um processo renovador nas seleções de base, 

somado a um dos melhores centros de treinamento do mundo, exclusivo para a 

modalidade.  

Estudos no campo da cineantropometria favorecem identificar, nos diferentes 

níveis e estágios, os padrões de referencia e o perfil de futuros atletas nas distintas 

modalidades, permitindo observar variáveis intervenientes ao processo de alto 

rendimento1. Os fatores morfológicos influenciam a performance esportiva, e o estudo 

do somatotipo permite analisar os componentes corporais que interferem no alcance do 

alto rendimento2.  

Ao observar as diversas características de um jogador de alto rendimento, 

percebe-se que a antropometria e os testes físicos têm uma significativa expressão na 

elaboração de valores de referência. Entretanto, a literatura na área do voleibol aponta 

uma carência de estudos que retratem essas variáveis em categorias competitivas 

iniciais, devido a uma forte tendência de análise da categoria adulta3. 

Diversos autores evidenciam a importância da avaliação antropométrica e de 

desempenho motor, como fundamentais para alcançar o alto rendimento, sendo essas 

variáveis capazes de amparar o monitoramento do treinamento em busca da 

minimização dos possíveis erros. Características especificas, como a estatura, são 

consideradas condição indispensável por alguns autores, para se alcançar o alto nível 

de rendimento no voleibol3,4. 

O método somatotipológico ganha força à medida que se admite a existência de 

tipos físicos específicos, conforme o nível de performance, modalidade esportiva e 

posição de jogo.  Confirmando tal importância, observa-se pesquisas com diversas 

modalidades, buscando esse perfil físico ideal2,5-8. Numerosas investigações buscam 

apresentar um perfil através da somatotipia dos jogadores de voleibol, procurando 

estabelecer o tipo físico ideal em cada posição de jogo, facilitando programas de 

treinamento2,5,9,10. 
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Estudos acerca do somatotipo no voleibol em diferentes países têm concluído que 

equipes em uma mesma categoria e nível de qualificação, tendem a apresentar perfil 

somatotipico semelhante. Outros estudos observam na mesma categoria, 

homogeneidade de perfil somatotípico nas diversas posições do jogo, tanto no 

masculino quanto no feminino9,11-14. 

Na seleção brasileira adulta masculina observou-se que seu padrão de 

mesomorfo-ectomorfo corresponde aos padrões da modalidade em nível mundial15. 

Pesquisas no voleibol brasileiro classificaram o somatotitpo de jogadoras em escalões 

de formação16 como também da seleção norteriograndense infanto-juvenil feminina12. A 

importância da somatotipia em atletas de elite, relacionada às diferentes posições de 

jogo e níveis de performance, foi relatada por alguns autores em diferentes paises9-11.  

A prática do voleibol requer um amplo repertório de habilidades de saltos, em 

diferentes situações de jogo. O salto vertical, de extrema importância no voleibol, é 

bastante utilizado nos saques, levantamentos, ataques e bloqueios, hoje fundamentos 

determinantes na conquista do ponto. Estudos descrevem as características 

morfofuncionais em jogadores de voleibol, enfatizando a impulsão vertical9,17-22. 

O presente estudo tem sua relevância na medida em que possibilita a 

identificação de parâmetros que definem o perfil do atleta de alto rendimento, 

auxiliando o processo da seleção de talentos, um desafio para os estudiosos e 

profissionais do esporte.  

Diante da necessidade de estudos científicos que possam auxiliar o constante 

desenvolvimento do voleibol e da importância de observar variáveis que caracterizam 

atletas nos diferentes níveis de performance, favorecendo o direcionamento do 

treinamento conforme as características observadas, o presente estudo visou comparar 

as variáveis antropométricas, somatotipia  e salto vertical de jogadoras de voleibol em 

dois níveis de qualificação esportiva, na categoria infanto-juvenil no Brasil. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Amostra 

A amostra foi composta por 40 atletas do sexo feminino, com idade entre 15 e 16 

anos dividida em dois grupos, nos quais, 21 foram convocadas para a seleção 

brasileira infanto-juvenil e 19 convocadas para a seleção infanto-juvenil do Estado do 
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Rio Grande do Norte. Os dois grupos selecionados estavam no período básico e inicial 

de treinamento. 

Procedimentos 

A coleta de dados da seleção brasileira foi realizada no centro de treinamento em 

Saquarema-RJ, com autorização da Confederação Brasileira de Voleibol. A seleção do 

Rio Grande do Norte teve a coleta de dados realizada no Laboratório de Atividade 

Física e Saúde na UFRN em Natal-RN, com autorização da Federação 

Norteriograndense de Voleibol. Todos os dados foram coletados antes da seção de 

treinamento, sendo as medidas antropométricas tomadas pela manhã e a avaliação 

dos saltos no dia seguinte também pela manhã. Os dados antropométricos da seleção 

nacional foram coletados pela nutricionista da seleção, especialista em avaliação, e os 

testes de saltos pelo preparador físico, acompanhados pelo autor do estudo. Antes de 

se iniciar a coleta dos dados as atletas foram informadas do estudo e assinaram o 

termo de consentimento junto com os responsáveis. 

Protocolos 

Antropometria: 

Massa corporal e estatura: foram utilizados os procedimentos preconizados pela 

literatura23.  

Somatotipo 

As medidas de somatotipo foram obtidas pelo método somatotipológico de Heath-

Carter23. Especialmente em relação ao somatotipo, além da análise dos três 

componentes descritos, optou-se em observar as coordenadas (X-Y) no espaço 

somático da somatocarta indicado em Heath e Carter 23. Todos os cálculos foram 

realizados seguindo as técnicas recomendadas por ISAK 24. 

Os Instrumentos utilizados: Adipômetro (Sanny, Brasil) com precisão de 0,1mm; 

Trena antropométrica de metal flexível (Sanny, Brasil) com 2m de comprimento e 

precisão de 1mm; Paquímetro (Vonder, Brasil) cuja variação fica entre 02 e 15 cm e 

com graduação é de 0,05 mm; Balança antropométrica mecância (Filizola, Brasil) com 

precisão de 100 gramas e com estadiometro (precisão de 0,1cm);          

Salto Vertical  

Para avaliação do salto vertical no bloqueio (SVB), foi usado o protocolo adotado 

por Risola25: o atleta fica em posição ereta, de frente para a régua, pés totalmente 

apoiados no solo, braços estendidos para cima onde anota-se a altura total. Partindo 

da posição inicial do bloqueio fazendo uma semiflexão dos joelhos, a atleta realiza uma 
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rápida transição excêntrica/concêntrica e salta o mais verticalmente possível tocando a 

régua com a ponta dos dedos, onde ambas as mãos foram previamente marcadas com 

pó de giz. Foram realizadas 3 repetições do salto/bloqueio, com intervalo de 2 a 3 

minutos, sendo considerada a altura máxima atingida. Para a medição foi usada uma 

régua graduada em centímetros, fixada em uma parede a partir de 2,00 metros, 

edificada sobre uma laje, propiciando a realização dos movimentos preparatórios em 

um “vão livre.” Para identificar o salto do bloqueio diminui-se a altura máxima 

alcançada pela altura total.  

Para avaliação do salto vertical no ataque (SVA), foi utilizado o mesmo 

protocolo24. A altura total é tomada com o atleta de pé, perpendicular a fita e com o 

braço dominante estendido. Como variação o atleta fez uma corrida de aproximação 

com 3 passadas, oblíqua à parede (com ângulo escolhido individualmente entre 30 a 

45 graus). Após a “chamada” nos dois pés, realizou um salto buscando a máxima 

elevação vertical com o braço dominante. Foram realizadas 3 repetições do 

salto/ataque, com um intervalo de 2 a 3 minutos, sendo considerado a altura máxima 

de alcance para o ataque. As medições foram feitas conforme descrito no teste 

anterior. 

Tratamento estatístico 

O tratamento estatístico atendeu à proposta básica feita no presente estudo, 

utilizando a estatística descritiva, no sentido de constituir uma análise dos subgrupos 

amostrais, objetivando a constituição do perfil de cada um deles, observando os 

conceitos descritivos, estruturados em valores de tendência central e seus derivados. 

Para garantir a confiabilidade dos resultados, aplicou-se o teste de Normalidade, 

Shapiro Wilk, no sentido de verificar se os valores médios das respectivas variáveis 

apresentavam comportamento ajustado a uma Curva Normal (Gaussiana).  

A observação do teste de normalidade indicou que as variáveis são paramétricas, 

desta forma utilizou-se o tamanho da amostra, média e desvio padrão, mas também, 

acrescentou-se os valores de mediana e os valores máximos e mínimos, na busca de 

um melhor entendimento descritivo das variáveis. 

Como inferência, que compõe o teste de hipóteses, utilizou-se o Test T de Student 

para comparar a antropometria e testes de saltos, e o DDS (distancia de dispersão do 

somatótipo) para o somatotipo. 

Objetivando-se a medição dos testes, o presente trabalho se pauta nas 

considerações básicas do tratamento estatístico, a fim de manter-se a cientificidade da 
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pesquisa, em que se considere o nível de significância para p<0.05, isto é, 95% de 

probabilidade para as afirmativas e/ou negativas, denotadas durante as investigações. 

 

RESULTADOS 

 

Tabela 1 – Valores descritivos de massa corporal, estatura e altura máxima com o 

braço estendido das atletas de voleibol feminino infanto-juvenil das seleções brasileira 

e norteriograndense. 

         

Qualificação da 

Equipe   

Massa 

Corporal (kg) 

Estatura 

(cm) 

Altura Máxima com Braço 

Estendido (cm) 

Seleção 

Brasileira 

N 21 21 19 

 Média 68,1* 181,6** 238,2** 

 Desvio 

Padrão 

8,73 6,12 6,37 

 Mediana 67 182 238 

 Mínimo 56,4 167,5 227 

 Máximo 90,2 191 253 

Seleção do RN N 19 19 19 

 Média 60,5 170,5 221,7 

 Desvio 

Padrão 

7,61 7,16 10,24 

 Mediana 61 173 224 

 Mínimo 47 153 195 

 Máximo 82,7 179 238 
 
Legenda: *=p < 0,01; **=p < 0,0001 

           

 Na tabela 1 apresentamos os valores descritivos de massa corporal, estatura e 

altura máxima com o braço estendido acima da cabeça. Foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes para as três variáveis investigadas, no qual a seleção 

nacional foi superior em todas. 
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Tabela 2 – Valores descritivos do salto vertical de ataque, salto vertical de bloqueio, 

alcance de máximo de ataque e alcance máximo de bloqueio das atletas de voleibol 

feminino infanto-juvenil das seleções brasileira e norteriograndense. 

          

Qualificação da 

Equipe 

  

Salto Vertical 

de Ataque 

(cm) 

Salto Vertical 

de Bloqueio 

(cm) 

Alcance 

Máximo de 

Ataque (cm) 

Alcance 

Máximo de 

Bloqueio (cm) 

Seleção 

Brasileira 

N 19 19 19 19 

 Média 43,6 28,5 281,8** 266,7* 

 Desvio 

Padrão 

5,32 4,46 8,55 8,41 

 Mediana 44 29 283 267 

 Mínimo 34 21 268 252 

 Máximo 51 35 294 281 

Seleção do RN N 19 19 19 19 

 Média 44,5 33,8** 266,2 255,5 

 Desvio 

Padrão 

3,67 3,49 12,15 11,68 

 Mediana 45 33 268 257 

 Mínimo 36 27 240 230 

 Máximo 50 42 285 275 
 
*= diferença significante para p < 0,01; **=diferença significante para p < 0,0001 

 

A tabela 2 apresenta valores descritivos dos saltos verticais para o ataque e 

bloqueio, e o alcance máximo no ataque e no bloqueio, onde verifica-se existir 

diferença para salto vertical de bloqueio, no qual a SRN foi superior, alcance máximo 

de ataque e de bloqueio que a SB obteve melhores resultados. 

Na Tabela 3, apresenta-se os valores descritivos de endomorfia, mesomorfia, 

ectomorfia e coordenadas X-Y. Verifica-se que existe diferença entre o somatótipo dos 

dois grupos. 
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Tabela 3 – Valores descritivos de endomorfia, mesomorfia, ectomorfia e coordenadas 

X-Y das atletas de voleibol feminino infanto-juvenil das seleções brasileira e 

norteriograndense. 

            

Qualificação 

da Equipe   

Endomorfia Mesomorfia Ectomorfia Coord. 

X-Y 

Seleção 

Brasileira 

N 21 21 21 21 

 Média 3,08 2,26 3,81 0,73* 

 Desvio 

Padrão 

0,85 1,07 1,28565 1,80315 

 Mínimo 1,80 0,40 0,10 -2,50 

 Máximo 5,10 4,20 6,00 4,20 

Selação do 

RN 

N 19 19 19 19 

 Média 3,94 2,27 3,33 -0,61 

 

Desvio 

Padrão 

1,0 1,1 1,13776 1,9745 

 Mínimo 1,80 0,70 1,20 -3,90 

  Máximo 5,70 4,90 6,00 4,20 
 
* = diferença significante para DDS > 2,0  

 

 

 

♦= seleção brasileira 

●= seleção norteriograndense 

                                        Fig 1: Somatocarta das duas seleções 
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A figura 1 mostra a somatocarta com os pontos no espaço somático das 

coordenadas X-Y, dos dois grupos juntos. 

 

DISCUSSÃO 

  

Observa-se nesse estudo que a diferença na estatura, e conseqüentemente na 

altura máxima com o braço estendido, justifica a distinção entre o alto rendimento e 

rendimento intermediário, corroborando com a literatura atual do voleibol, onde 

podemos dizer que a estatura passou a ser um elemento fundamental para o alcance 

do alto nível junto a variáveis genéticas, qualidades físicas, estratégias de treinamento 

entre outras. Após diagnóstico realizado no campeonato mundial infanto-juvenil de 

2005, observamos que a estatura média das três primeiras colocadas foi 182,1cm 

(Brasil), 184,4 cm (Rússia) e 183,9 cm (Itália), e da equipe adulta do Brasil campeã 

mundial do Gran Prix em 2005 foi de 182,4cm(26). Podemos observar a evolução da 

estatura no voleibol mundial através de antigos dados da seleção brasileira feminina, 

que na época não tinha expressão no voleibol mundial, e a seleção japonesa, campeã 

olímpica e mundial, onde a estatura média era de 174,29±3,91 e 175,54±3,31 

respectivamente27. 

Estudos com atletas de elite na Grécia acharam uma estatura média em equipes 

adultas de 177cm10, sendo uma média de 179,6cm para atletas de 1ª divisão e 

174,7cm para atletas de 2ª divisão, ou seja, abaixo da estatura da seleção nacional 

Brasileira e bem acima da seleção estadual estudada. Estes dados confirmam o fato de 

que quanto mais alto o nível de performance mais alta a estatura das jogadoras. 

Observando o índice de alcance de ataque e de bloqueio das equipes 

pesquisadas pode-se fazer uma comparação com a seleção juvenil do Brasil que 

apresenta como resultado para ataque 296,42cm e para bloqueio 280,67cm25 e 

verificar que nossos achados, mesmo da seleção nacional, estão abaixo do referido 

estudo, mas devemos levar em consideração a diferença de categoria e o período de 

treinamento em que se encontravam as atletas. Meirose et al22 investigou a impulsão 

vertical de jogadoras de voleibol pertencentes a equipes de clubes (USA) e encontrou 

resultados inferiores aos nossos achados (35,5±6,2cm). Stamm et al28 concluíram em 

seus estudos com jogadoras de voleibol, que a antropometria é um fator significante na 

performance dos elementos do jogo principalmente nas ações de ataque e bloqueio 

(71-83%).  
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Podemos observar em nossos estudos que o SVA não apresentou diferença entre 

os grupos, mas o SVB apresentou diferença significativa sendo a seleção do RN 

superior, embora quando observamos, o alcance máximo no ataque e no bloqueio a 

seleção brasileira é superior nos dois aspectos, que parecem ser dependentes da 

estatura, com diferenças para p<0,001, então encontramos uma das razões da 

diferença de qualificação esportiva, pois quanto maior for o alcance de ataque mais 

possibilidade de ultrapassar o bloqueio adversário e quanto maior o alcance de 

bloqueio mais oportunidade de interceptar o ataque, fundamentos considerados 

determinantes para se alcançar a conquista do ponto. As diferenças de SVA e SVB, 

poderão se modificar após a saída do período básico de treinamento da seleção 

brasileira, devido à frequência de treinamento (seis vezes por semana e em torno de 

cinco horas diárias) e um programa bem estruturado para o desenvolvimento de força 

com acompanhamento de vários profissionais especializados. A seleção estadual tem 

uma frequência de cinco sessões de treino por semana com uma duração máxima de 

duas horas e trinta minutos, sendo a comissão técnica composta apenas por técnico e 

assistente. 

Quanto ao somatotipo, o nosso estudo indica que os grupos possuem o 

somatótipo diferente e que a categoria infanto-juvenil em geral, apresenta um valor 

mais alto de endomorfia em relação a mesomorfia, seguindo a mesma tendência  

observada na equipe feminina infanto-juvenil do Rio Grande do Norte 12 , como também 

nos estudos de Silva e Maia16 que para 2 grupos de 12 a 14 anos do sexo femino 

encontrou valores (A=4,76±1,38, 3,78±1,03, 1,85±0,81 e B= 4,37±1,30, 4,02±1,09, 

1,88±0,77) para os componentes endomorfia, mesomorfia e ectomorfia e concluiu que 

nessa faixa etária o somatotipo não difere entre as iniciantes (grupo A) com 1 a 2 anos 

de prática e as iniciantes (grupo B) com 3 a 4 anos de prática. Gualdi-Russo e 

Zaccagni11 observaram o somatotipo em atletas adultas de elite do voleibol italiano e 

encontraram valores de (3,0±0,8, 3,3±1,0, 2,9±0,9) para endomorfia, mesomorfia e 

ectomorfia e concluíram que o somatotipo varia de acordo com o nível de performance 

e com as posições de jogo.  

Dunkan et al9 em estudos com atletas infanto-juvenis femininas de alta 

performance verificaram que as levantadoras apresentam mais características 

ectomórficas e menos mesomórficas que as centrais e encontrou como resultado para 

os três componentes: Levantadoras (2,6±0,9, 1,9±1,1, 5,3±1,2) e centrais (2,2±0,8, 

3,9±1,1, 3,6±0,7). Malousaris et al10 em estudos com jogadoras gregas adultas em dois 
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níveis de performance encontraram valores diferenciados para 1ª divisão (3,2±0,8, 

2,4±1,1, 3,2±0,9) e para 2ª divisão (3,6±0,7, 2,9±1 ,0, 2,7±1,0), quanto ao 

comportamento do 1º e 3º componente de acordo com o nível de performance.  

Bayios et al5 comparando o somatotipo de atletas de elite no voleibol da Grécia 

com atletas de handebol e basquetebol também de elite, observaram que as atletas de 

voleibol foram as mais altas das três modalidades e as características somatotípicas 

foram para os três componentes (3.4-2.7-2.9) equivalentes ao grupo de menor 

rendimento de nosso estudo. Pode-se observar que essas características citadas 

variam de acordo com o nível de qualificação esportiva. As equipes de menor nível 

apresentam um valor mais alto do componente endomórfico e um valor mais baixo do 

componente mesomórfico, enquanto que nos níveis mais alto há uma inversão. O 

equilíbrio entre os componentes mesomórfico e ectomórfico representa a tendência do 

voleibol mundial, ou seja, atletas fortes e de altíssima estatura, mas lineares. 

Observou-se na somatocarta que a seleção brasiliera comporta-se com uma 

distribuição mais normal dos dados e que há uma maior concentração deslocada para 

ectomorfia, o que parece ser indicativo da linearidade, provavelmente um item de corte 

na escolha do talento para o voleibol. 

Diante de nossos resultados observa-se que as variáveis investigadas são 

excelentes preditores de performance, pois a distinção observada entre os níveis de 

qualificação, apontam e confirmam que na alta performance, as atletas possuem 

semelhanças morfofuncionais, mas somente a combinação e o destaque de algumas 

dessas características aliadas ao meio farão a diferença entre a alta performance e a 

performance inferior.  

Fica posto neste estudo a importância da estatura, da altura máxima e do 

somatotipo para o alto rendimento no voleibol. Todos estes indicativos mais as relações 

do meio e genéticas devem ser levadas em consideração no processo de seleção e 

orientação ao talento esportivo assim como as interferências dos estágios 

maturacionais nas categorias de menor idade. 

            

CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que, as duas seleções são diferentes significativamente com relação à 

estatura, massa corporal, somatótipo, salto vertical de bloqueio, alcance de ataque e de 

bloqueio, sendo a seleção do Brasil superior em todas as variáveis, exceto para o salto 
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vertical de bloqueio. Quanto ao somatotipo a seleção do Brasil classificou-se como 

ecto-endomórfica e a do Rio Grande do Norte como endo-ectomórfica confirmando a 

possível influencia das diferenças de estatura no somatotipo. Observa-se ainda que a 

altura do salto vertical não define o nível de performance nos grupos estudados, mas o 

alcance de ataque e de bloqueio juntamente com a estatura, são variáveis 

fundamentais na seleção de atletas no alto rendimento.  
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ABSTRACT 

 

Morphological characteristics have been the object of several sport science studies. This is due to 

current requirements of maximum physical structure in athletes, in addition to the determination 

of specific characteristics for each game position. The aim of this study was to compare and 

classify somatotype in the elite of Brazilian women’s volleyball, according to category and game 

position. Anthropometry and somatotype were collected from 54 players who belonged the  

national teams between 2004 and 2006. The players were allocated to three groups according to 

category, 16 from the adult team (age=25.62±5.26 years, height=182.81±7.00cm, body 

mass=72.56±6.44kg, endomorphy= 2.25±0.59, mesomorphy= 3.16±1.08 and 

ectomorphy=3.58±1.04); 17 from the under-18 team (age=17.89±0.32 years, 

height=181.51±6.97cm, body mass=73.02±9.24kg, endomorphy=3.09±0.56, 

mesomorphy=3.41±0.87 and ectomorphy=3.32±0.81); and 21 from the under-16 team 

(age=15.86±0.36 years, height=181.06±6.09cm, body mass=68.11±8.72kg, 

endomorphy=3.08±0.85, mesomorphy=2.33±1.07 and ectomorphy=3.71±1.27). We concluded 

that the adult team is less endormorphic than the other two squads, and that mesomorphy is 

lowest in the under-16 team. When we grouped the athletes by game position, we found a 

somatotype similarity at all the positions; however, height is significantly different between  

liberos and hitters, as well as between centres and setters.    

INTRODUCTION 

The success of a given sport in international competitions arouses great interest in the 

population and provides incentive to practice this activity. Volleyball is the second most played 

sport in Brazil, and over the last decade the country has become the world record  title holder in 

the lower categories, as well as a two-time Olympic gold medal winner. In 2005, Brazil finished 
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in the top three positions at every competion in which it took part, and maintaining this level 

demands  increasingly better physical conditioning on the part of the athletes (CBV, 2008). 

The evolution of modern sport led sport science researchers to investigate the fundamental 

aspects of high-performance excellence. Morphological factors are extremely important for 

successful sport performance, somatotype being one of the factors in which the predisposition of 

individual potential interferes in reaching high performance (Carter, Ackland, Kerr & 

Stapff, 2005). 

Identifying physical aspects is of great interest to trainers, and volleyball certainly requires 

specific characteristics for each game position. Nowadays, technical ability alone is not enough 

to reach the high level of international volleyball, when specific anthropometric, physiological 

and neuromuscular standards are not achieved as well. With the sport’s evolution, we can 

observe the changes in the players’ physical characteristics by comparing the studies of Vivolo, 

Caldeira & Matsudo (1980) with more current investigations (Gabbett & Georgieff, 2007; 

Malousaris et al, 2008). Carter et al (2005) report the need of obtaining the ideal physical type 

for each game position to facilitate training programs according to the physiological effort 

required during the game. 

Published studies show the concern of researchers in finding anthropometric and physical 

aptitude variables that reflect  high-level performance, to facilitate the identification of potential 

elite athletes (Silva, Bohme, Uezu & Massa, 2003).  

To achieve a high level in this sport, anthropometric variables such as body height, limb 

height, somatotype and body composition must be observed (Malousaris et al 2008). The 

relationship between somatotypology, the sport and physical performance, the one currently 

used, has yielded proven results in sport development (Castanhede, Dantas & Fernandes Filho, 

2003).  
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Several studies have been performed in search of physiological and anthropometric  

parameters and motor skills in different sports, to help in identifying sport talent (Gualdi-Russo 

& Zaccagni, 2001; Carter et al, 2005; Gabbett et al, 2006; Bayios, Bergeles, Apostolidis, 

Noutsos & Koskolou, 2006; Duncan, Woodifield, Al-Nakeeb et al, 2006; Gabbett & Georgieff, 

2007; Malousaris et al, 2008; Lidor, Hershko, Bilkevitz, Arnon & Falk, 2007; Gabbett, Georgieff 

& Domrow, 2007).  

The importance of somatotypology in sport can be observed in the international literature. 

A number of studies with female athletes in Italy show the homogeneity of somatotype at the 

high-performance level, but it was observed that within the group, somatotype differs according 

to game position (Gualdi-Russo & Zaccagni, 2001). Assorted studies in different countries 

corroborate these results (Bayios et al, 2006; Duncan et al, 2006; Malousaris et al, 2008) 

Massa, Silva, Bohme, Uezu & Massa (2000) report that somatotype has been widely used 

in the scientific community to determine the ideal physical type for each sport, showing that it is 

an excellent auxiliary method for sport orientation and talent discovery. These same authors, in 

studies with different categories of female volleyball, concluded that the endomorphic 

component predominates in the lower categories and decreases with the maturational process as 

the players advance to higher levels, finally becoming the third most important component in the 

professional category, possibly due to the training effect  and greater demand for results.  

Medina & Fernandes Filho (2002), in studies conducted with the Brazilian men’s national 

team, found that the mesomorph-ectomorph pattern of the team corresponded to that of the 

international level. Cabral, Rego & Fernandes Filho (2004) identified the somatotype of the the 

women’s under-16 team from the state of Rio Grande do Norte and Cabral, Cabral & Fernandes 

Filho (2005) compared the somatotype of different levels of male volleyball. 



 54

Given that anthropometry and somatotype are important variables for determining the ideal 

physical type of each sport and for each game position, the aim of our study was to compare and 

classify somatotype in high-performance Brazilian female volleyball players, according to 

category and position, identifying possible differences and reporting on the anthropometric and 

somatotype profile of elite Brazilian players. 

METHODS 

Subjects 

The simple was componed of 55 female players from the Brazilian national teams in the 

under-16 (21), aged 14 to 16 years; under-18 (18), aged 15 to 18 years; and adult (17) teams, 

with no age restriction on players competing internationally. Data collection was conducted at 

the Training Center of  Saquarema, in Rio de Janeiro, Brazil, during the basic training period, by 

the nutritionist Isabella Vianna R.G. Toledo.  

 

*The procedures used in this study are in accordance with International Norms of Human 

Experimentation (Declaration of Helsinki, 1975) and guidelines of the Ethics Committee of the 

National Health Council of Brazil (196/96) and the project was approved by the Ethics 

Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, Brazil. 

Anthropometry procedures 

To measure height and weight, we used a mechanical anthropometric scale (Filizola, 

Brasil), with 100 gram accuracy and a stadiometer (0.1 cm accuracy). The athletes were weighed 

(kg) and measured (cm) while standing erect and shoeless on the scale, and wearing a minimum 

amount of clothing. 

Somatotype  procedures 
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Somatotype measures were obtained using the Heath-Carter somatotype method. All the 

measures, which followed established procedures, were taken in the morning before training on 

previously calibrated equipment.  

Instruments used: Harpenden skinfold caliper (Sanny, Brazil) with 0.1 mm accuracy; 2m 

flexible metal anthropometric tape (Sanny, Brasil) achúrate to 0.1cm; pachymeter (Vonder, 

Brazil) whose range is between 2 cm and 15 cm, with 0.05 mm settings; mechanical 

anthropometric scale (Filizola, Brazil) accurate to 100 grams, with a stadiometer (0.1 cm 

accuracy). 

To calculate endomorphy, we measured height (cm) and subscapular, tricipital and 

supraspinal skinfolds (mm), correcting the value by the factor (∑ Dc x 170.18) divided by 

height. To determine mesomorphy, we recorded height, humeral and femoral diameter, arm 

perimeter (corrected by subtracting the value of the medial tricipital skinfold  of the calf) and the 

calf perimeter (corrected by subtracting the value of the medial skinfold of the calf, measured 

with the individual sitting on a table). To calculate ectomorphy, we used the measures of height 

and weight, all taken on the right side of the body and calculated according to Heath & Carter, 

1990. 

Statistical analysis 

Statistical análisis, which met the basic proposal of the study, used descriptive statistics 

consisting of an analysis of the subgroups of the sample in question, to determine the profile of 

each one, observing descriptive concepts, structured int values of central tendency and their 

derivatives. To increase the strength of the results and ensure their reliability, we applied the  

Shapiro-Wilk nonparametric test for normality, to determine if the mean values of the respective 

variables exhibited behavior adjusted to a normal curve (Gaussian).  
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Data were analyzed using SPSS 13.0 for one-way Anova followed by Tukey’s post hoc 

test. The comparisons were performed for the intergroup test of  teams and game positions. To 

preserve the scientificity of the research, the present study considered a significance of p < 0.05 

for all the tests, in accordance with basic statistical analysis 

RESULTS 

Table 1 describes the results by category and shows that there is a significant difference for  

p<0.05 between the endomorphy of the adult team and both the under-18 and under-16 squads, 

but not between the under-18s and under-16s. Mesomorphy shows a significant difference for 

p<0.05 between the adult and under-16 teams and between the under-18s and under-16s, but not 

between the adult and under-18 squads. Ectomorphy was similar in all the categories. 

 

Table 1 near here 

 

When the groups are separated by game position, there is no significant somatotype 

difference between the athletes; that is, a physical profile is defined for each game position at the 

high-performance level.  

 

Table 2 near here 

 

DISCUSSION 

In volleyball today, height is a fundamental factor in achieving elite status, along with  

variables such as genetic characteristics, physical qualities, training strategies, among others. 

After performing a diagnosis at the 2005 World Under-16 championship, we found that the mean 



 57

height of the top three teams was 182.1cm (Brazil), 184.4 cm (Russia) and 183.9 cm (Italy), 

whereas for the Brazilian adult team, World Grand Prix champion in 2005, it was 182.4cm 

(FIVB, 2008). We can observe the evolution of height in international volleyball in studies 

conducted with the women’s team, which was not a top-ranking squad at the time, and the 

Japanese team, Olympic and World champion, where mean height was 174.29±3.91 and 

175.54±3.31, respectively (Vivolo, Caldeira & Matsudo, 1980) 

Malousaris et al (2008), in studies with 163 elite adult players from the A and B divisions 

in Greece, obtained fat percentage values (23.4±2.8) and mean height similar to those of our 

setters (177.1±6.5cm), although when they divided the group by performance level, the first 

division obtained 179.6±5.8 and the second, 174.7±6.2, corroborating with many other studies 

that found significant differences in height at different performance levels. The mean height 

found for male volleyball players in India was 173.10±4.19, less than ours for women, a finding 

that the author (Bandyopadhyay, 2007) considered a huge disadvantage, since height has become 

fundamental for success. Gabbett & Georgieff (2007), in studies with Australian volleyball 

players at different performance levels, found height values for national (179.2±1.0), state 

(179.5±0.6) and beginner (177.0±0.6) under-16 teams that were lower than our results, but 

higher than several of the studies cited. Important findings in our study demonstrated that spike 

jump reach is one of the determinant variables for differenciating the three performance levels. 

We can observe that height varies according to the game position and that the libero 

(specific defensive placer) is the shortest placer, which may be explained by the fact that this 

position demands a great deal of agility, a characteristic normally present in shorter athletes with 

quick reaction time and excellent defensive and passing skills, where height is not as 

fundamentally important. However,  high mesomorphic scores were observed at this position, 

which may influence the development of these characteristics. The centers were the tallest, given 
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the need for a higher block jump at the three attack positions, when attempting to defend against 

the opposing attack.  

Although it was not an aim of this study, we identified menarche age during anamnesis of 

the sample, and the data point to its influence on the endomorphic and mesomorphic 

components, which are fundamental for the athlete’s final performance (Alonso et al, 2005; 

Zviagin & Negasheva, 2006; Leone & Comtois, 2007). 

Endomorphy in women shows a natural increase during the period near menarche, a 

situation which may affect performance (Malina et al, 2005; Malina, Cumming, Morano, Barron 

& Miller, 2005; Malina et al, 2006). It can be seen, therefore, that all the categories contained 

post-puberty athletes, given that menarche occurs, on average, around  Tanner stage 4 (Tanner, 

1966).  

With respect to the difference in mesomorphy, it is hypothesized that the adult and under-

18 teams may have been positively influenced by the later menarche age, a fact that might be 

related to a more prolonged duration of the first stages, which couldinfluence both somatotype 

and final height, since the phenomenon popularly known as “growth spurt” occurs in women 

around Tanner stage 3 (Tanner, 1966; Davis et al, 2006; Malina et al, 2006). However, we 

cannot fail to consider that the training demands in the adult category are greater, causing 

increased muscularity and decreased adipose tissue. 

The somatotype results of our study corroborate those of Massa et al (200), when they 

demonstrate that the under-16 category has a higher endomorphy value than that of 

mesomorphy, and that these values tend to invert as the athletes advance to higher categories 

where physical demands increase. In studies with under-16 women playing in São Paulo state 

leagues, Massa et al (2000) obtained the following results: endomorphy (4.4±0.9), mesomorphy 

(2.7±1.3) and ectomorphy (3.7±1.5). The same tendency was observed in a study conducted by 

Cabral et al (2004), with the female under-16 team from Rio Grande do Norte state, where the 
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mean values found were: endomorphy (3.9±1.12), mesomorphy (1.9±1.19) and ectomorphy 

(3.2±1.48). Gualdi-Russo & Zaccagni (2001) observed somatotype in elite adult-age Italian 

players and found values of 3.0±0.8, 3.3±1.0, 2.9±0.9 for endomorphy, mesomorphy and 

ectomorphy, respectively and concluded that somatype varies according to performance level 

and game position. Malousaris et al (2008), in studies with 163 elite adult-age players from the A 

and B divisions of the National Greek League obtained somatotype values that differ from our 

results for the men`s team (3.4-2.7-2.9), and concluded that these characteristics differ according 

to performance level, corroborating our studies, in which the national team outperforms the 

Greek squad in internacional competition.  

Bayios et al (2006), in studies with 518 female athletes at different performance levels, all 

playing in the first and second divisions of the national Greek leagues, observed that the 

volleyball players were taller and had less body fat than the basketball and handball players. The 

somatotype classification of volleyball players was balanced endomorph (3.4 – 2.7 – 2.9), a 

finding that differs from our studies in all the categories, where the adults were classified as 

ectomorph-mesomorph, the under-18s as centres and under-16s as ecto-endomorph. For the 

different game positions, we observed in our studies that the hitters and centres were classified as 

balanced ectomorph, the opposites as ectomorph-mesomorph, the setters as centres and liberos as 

mesomorph-ectomorph, different from the classification found by Malousaris (2008) in Greek 

players from the first division of the national league, where the outside hitters, centres and setters 

were classified as endomorph-ectomorph, the opposites as balanced ectomorph, and the liberos 

as centres. 

Duncan et al (2006), in studies with high-performance under-16 female players, found that 

the setters had more ectomorphic and fewer mesomorphic characteristics than the centers did, 

obtaining the following results for the three components: setters (2.6±0.9, 1.9±1.1, 5.3±1.2) and 

centers (2.2±0.8, 3.9±1.1, 3.6±0.7), which also differs from our results and from those of other 
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studies, in which the centers always have a higher ectomorphy value than the setters do. Gualdi-

Russo and Zaccagni (2001) found somatotype values of 3.1 – 3.6 – 2.6 for the setters, 2.8 - 3.1 – 

3.1 for the centres, 3.0 – 3.5 – 2.8 for the outside hitters, and 3.0 – 3.2 – 3.0 for the opposites. 

The previously cited characteristics vary according to performance level and game 

position. The lower level teams had a higher endomorphic and lower mesomorphic value, in 

contrast to the higher level squads.  

The similarity between the mesomorphic and ectomorphic components represents a 

tendency in internacional volleyball; that is, strong and tall players.  

Stamm et al (2003) concluded in their studies with volleyball players that anthropometry is 

a factor that influences the performance of certain game elements, mainly (71%-83%) those 

involving attacking and blocking. Similarly, Smith, Roberts and Watson (1992) report that 

success in vol leybal l depends on lower l imb strength, both on the attack and 

when blocking, and which, along with height, becomes fundamental at the highest levels. 

CONCLUSIONS 

The findings of our study lead us to conclude that height and somatotype are important 

variables in selecting national team players. There was no height difference among the three 

categories, showing that it is factor in player selection, even at the lower levels. Somatotype 

showed differences in the first two components, which change as the players advance to higher 

categories, but the third component, related to linearity, is characteristic of the sport in all the 

categories. The liberos are the shortest and the centres are the tallest, followed by the remaining 

hitters. We also observed that the somatotype of the different positions had their own 

characteristics, starting at the lower levels, in which the hitters and centres were classified as 

balanced ectomorph, the opposites as ectomorph-mesomorph, the setters as centres and liberos as 

mesomorph-ectomorph. 
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Table 1: Descriptive data by category of menarche age, body mass and somatotype of the 
volleyball players (mean ± Std. Deviation). 

Category Menarche age Height (cm) Bodymass (kg) Endo Meso Ecto 

Adult team 14±1.59 182.8±7.00 72.6±6.44 2.2±0.60* 3.2±1.08 3.6±1.04 
(n = 16)       

Under-18 team 13±1.03 181.7±7.16 73.4±9.41 3.1±0.57 3.4±0.90 3.3±0.83 
(n = 17)       

Under-16 team 12.8±1.08 181.6±6.12 68.1±8.73 3.1±0.85 2.3±1.07* 3.8±1.29 
(n = 21)       

Total  13.2±1.32 182.0±6.62 71.1±8.55 2.8±0.79 2.9±1.13 3.6±1.09 
(n = 54)       

The asterisks indicate significant difference to p<0,05 

Table 2: Descriptive data of game positions and the variables menarche age, height, body mass 
and somatotype of the volleyball players (mean ± Std. Deviation). 

Position Menarche age (years) Height 
(cm) 

Body mass 
(kg) 

Endo Meso Ecto 

Liberos 13.3±0.95 171.0±3.69* 61.7±5.12* 2.6±0.63 3.5±0.71 3.2±0.38 
 (n = 7)       
 Setters 13.7±0.87 *178.2±4.31 69.4±5.06 3.4±0.59 3.4±0.83 3.2±0.68 
(n = 9)       
Centres 13±1.51 *187.4±4.59 75.3±8.57 2.7±0.90 2.4±0.85 3.7±1.33 
 (n = 15)       
 Hitters 13.5±1.65 183.6±4.38 70.7±8.41 2.9±0.81 2.7±1.51 4.0±1.17 
(n = 15)       
Opposites 12.6±0.92 182.8±3.02 74.1±8.48 2.8±0.75 3.1±1.10 3.4±1.14 
 (n = 8)       
 Total 13.2±1.32 182.0±6.62 71.1±8.55 2.8±0.79 2.9±1.13 3.6±1.09 
(n = 54)       
The asterisks indicate significant difference to p<0,05 
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4 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 

 

Os resultados apresentados nesta tese representam uma continuação dos 

estudos iniciados no Mestrado, onde determinamos o perfil da atleta de voleibol do 

Estado do Rio Grande do Norte, nas variáveis dermatoglíficas, somatotípicas e de 

qualidades físicas, na categoria infanto-juvenil. A motivação de continuar na mesma 

linha, parte da paixão de trabalhar com essa modalidade há cerca de 30 anos, seja 

com atletas iniciantes, na busca de encontrar talentos e formar atletas a nível nacional, 

seja na pesquisa ou mesmo com as disciplinas de “Voleibol I, Voleibol II e Metodologia 

do Voleibol,” no curso de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Tendo sido convocada para a seleção nacional duas vezes, como atleta, 

entendemos a necessidade do conhecimento de parâmetros em diversos indicadores, 

de atletas pertencentes a seleções nacionais, para se preparar antecipadamente, 

sabendo em que nível de aptidão física deve-se estar para se equiparar às demais 

convocadas e lutar por uma vaga entre as doze atletas que representarão o País.  

 O projeto proposto inicialmente para defesa da tese de Doutorado, intitulado 

“Características dermatoglíficas, somatotípicas e de qualidades físicas básicas de 

atletas do voleibol brasileiro nos diferentes níveis de qualificação esportiva”, teria como 

objetivo a comparação entre as características dermatoglífica, somatotípica e das 

qualidades físicas básicas de atletas de voleibol feminino, em diferentes níveis de 

qualificação esportiva. Após a mudança de orientador e um amadurecimento dos 

estudos, observamos a necessidade de identificarmos parâmetros que iriam auxiliar os 

profissionais na seleção de atletas tendo uma maior aplicabilidade. A partir desse 

momento este projeto passou a ter como tema “Voleibol brasileiro: parâmetros 

fenotípicos e genotípicos na seleção de atletas”, tendo como objetivos: identificar o 
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somatotipo, por meio do método de Heath & Carter 47; avaliar as qualidades físicas de 

agilidade e força explosiva, através de testes específicos; e identificar as características 

das impressões digitais por meio do método dermatoglífico de Cummins & Midlo48, de 

atletas do voleibol feminino do Brasil. A nossa amostra foi composta por 179 atletas de 

voleibol, do sexo feminino, sendo 125 pertencentes a seleções estaduais e 54 a 

seleções nacionais. Como meta final, objetivamos propor uma tabela de referência com 

parâmetros avaliativos em diferentes posições de jogo e níveis de qualificação 

esportiva, que servirá de base na busca de identificação de futuras atletas nos 

aspectos antropométricos, morfológicos e de aptidões físicas.  

Tal projeto nos proporcionou a elaboração de quatro artigos, os quais têm como 

meta, a continuação da investigação científica visando contribuir cada vez mais com o 

desenvolvimento do esporte em nosso estado e no país.  

Quanto ao artigo I publicado, intitulado “A seleção brasileira de voleibol infanto 

juvenil feminina e seu perfil dermatoglífico”, foram contempladas as características 

genéticas através de estudo das impressões digitais. Observamos que a seleção 

brasileira feminina infanto-juvenil tem um modelo que corresponde a estudos com 

atletas masculinos de voleibol, nas categorias infanto-juvenil e adulta, o que nos faz 

pensar tratar-se de uma característica de atletas que praticam a modalidade.  

Ressaltamos a originalidade do artigo quando não encontramos na literatura nacional e 

internacional referências com a modalidade de voleibol feminino em nosso país.  

No segundo artigo publicado, apresentado no Congresso Internacional da FIEP 

em 2005, com o tema  ““Correlação entre a dermatoglifia e a força explosiva de atletas 

de voleibol infanto-juvenis feminino”, não encontramos correlação entre as variáveis 

estudadas no grupo de atletas da seleção norteriograndense de voleibol.  
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No terceiro artigo, intitulado “Somatotipo e salto vertical em voleibolistas jovens 

com diferentes níveis de rendimento”, submetido à Revista Brasileira de 

Cineantropometria e Desenvolvimento Humano, fizemos uma comparação entre as 

seleções infanto-juvenis do Brasil e do Rio Grande do Norte, contemplando as variáveis 

antropométricas, somatotípicas e de impulsão vertical, confirmando a importância das 

características morfológicas e antropométricas para se alcançar o alto rendimento. 

Nesse estudo podemos observar as diferenças encontradas entre os grupos, onde a 

seleção do Brasil foi superior na estatura e massa corporal, e a seleção do Rio Grande 

do Norte apresentou valores superiores no componente endomórfico e salto vertical 

para o bloqueio, o que nos leva a crer que além das habilidades técnicas, na categoria 

infanto-juvenil feminina, as diferenças entre o alto rendimento e o rendimento 

intermediário estão na estatura, alcance de ataque e alcance de bloqueio. Sendo 

assim, a altura do salto vertical não foi considerado parâmetro para seleção de atletas. 

Sabe-se que é de extrema importância para a performance competitiva de um 

atleta, a sua estrutura somática, podendo o somatotipo adequado estar intimamente 

ligado ao sucesso no desporto de alto rendimento43. Buscando classificação, descrição 

e comparação da estrutura corporal (biótipo físico) dos atletas, nosso quarto artigo, 

submetido ao Journal of Sports Science, intitulado “Antropometria e somatotitpo: 

Fatores determinantes na seleção de atletas no voleibol brasileiro”, apontou resultados 

interessantes, evidenciando um perfil meso-ectomorfico, característica observada nas 

atletas da seleção brasileira adulta em relação aos outros grupos analisados, o que se 

constitui um indicador importante para quem almeja fazer parte de uma seleção de alto 

nível de rendimento. Ao agruparmos todas as atletas de acordo com a posição de jogo, 

constatamos que mesmo em idades diferentes já existe um padrão de características 

físicas (tipo físico) para cada posição de jogo. Diante desse estudo confirmamos que 
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atletas altas, fortes e lineares são as características morfológicas do alto rendimento do 

voleibol brasileiro. 

Embora que, nossa pretensão seja de continuar a pesquisar em busca de outros 

parâmetros que possam auxiliar a identificação do talento esportivo, diante dos 

resultados obtidos até o presente, podemos concluir que: o somatotipo, a estatura, o 

alcance de ataque e o alcance de bloqueio são parâmetros fundamentais na seleção 

de atletas e nas características específicas de cada posição de jogo, nessa 

modalidade.  

A metodologia utilizada correspondeu ao que foi proposto, porém foi modificada 

em relação ao projeto inicial, sendo eliminados alguns testes físicos cuja realização não 

seria possível com as seleções em estudo.  

A nossa amostra também foi alterada em virtude de enriquecermos o nosso 

trabalho com um maior número de atletas, observando as diversas regiões do Brasil.  

A coleta de dados das seleções nacionais foi realizada em Saquarema-RJ, no 

Centro de Treinamento da CBV, com a ajuda da nutricionista Isabella Toledo e do 

assistente-técnico Prof. Dr. Luis Roberto Rigolin da Silva. Os dados das seleções 

estaduais foram coletados no laboratório do Departamento de Educação Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e as avaliações das atletas participantes 

do Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino, no CAIC/RN (Centro de Atenção Integrada 

à Criança). A realização de testes físicos com a equipe adulta e juvenil do Brasil, não 

foi possível, pois nessa fase os testes realizados são muito específicos da modalidade, 

objetivando resultados práticos e o planejamento do treinamento não permitia 

interrupção para avaliações externas. Diante desse acontecimento, nossa amostra foi 

ampliada, em algumas variáveis, para participantes do Campeonato Brasileiro Juvenil 

de Voleibol – Iª Divisão.  
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O tratamento estatístico atendeu à proposta básica feita no presente estudo, 

utilizando a estatística descritiva, no sentido de constituir uma análise dos subgrupos 

amostrais, objetivando a constituição do perfil de cada um deles, observando os 

conceitos descritivos, estruturados em valores de tendência central e seus derivados.  

Para garantir a confiabilidade dos resultados, aplicou-se o teste de normalidade, 

Kolmogorov-Smirnov, no sentido de verificar se os valores médios das respectivas 

variáveis apresentavam comportamento ajustado a uma Curva Normal (Gaussiana).  

Para as variáveis paramétricas utilizou-se na estatística descritiva, o tamanho da 

amostra, média e desvio padrão; e para as não paramétricas o tamanho da amostra,  

média, mediana e os valores máximos e mínimos. 

Como inferência, que compõe o teste de hipóteses, a comparação foi feita 

utilizando-se para os dados paramétricos Anova one-way, para mais de dois grupos, e 

test t de student, quando comparamos apenas dois grupos. Para os dados não 

paramétricos o teste de Wilcoxom Mann Whitney U foi utilizado ao compararmos dois 

grupos.  

Objetivando-se a medição dos testes, o presente trabalho se pautou nas 

considerações básicas do tratamento estatístico, a fim de manter-se a cientificidade da 

pesquisa, em que se considere o nível de significância para p<0.05, isto é, (95,0 %) de 

probabilidade para as afirmativas e/ou negativas, denotadas durante as investigações. 

Observamos poucos estudos dessa natureza com equipe de voleibol feminino em 

todas as categorias e diferentes níveis de qualificação esportiva, portanto nosso 

trabalho é de extrema importância para o desenvolvimento desse estudo no Brasil, 

onde existe uma lacuna na literatura nacional. Com o crescimento dessa modalidade e 

com o Brasil sendo considerado atualmente uma referência mundial na modalidade, 
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pelos seus inúmeros títulos internacionais, certamente estudos dessa natureza serão 

interessantes para a literatura internacional.  

Vale a pena registrar a aplicabilidade imediata e a importância desse estudo para 

a Seleção de Voleibol feminino do Estado do Rio Grande do Norte, pois a partir dos 

resultados já encontrados durante o mestrado e no doutoramento, subsidiamos 

estratégias de treinamento para superar os componentes fracos observados sendo 

convocada uma melhor seleção, com relação à estatura, onde os resultados foram 

considerados excelentes, passando a Seleção Juvenil Feminina da Iª Divisão do 

Campeonato Brasileiro, em 2007, para a Divisão Especial em 2008, com o mérito de 

termos uma atleta norteriograndense defendendo o Brasil no campeonato Mundial, 

situando-se todos os resultados de seus testes físicos, acima da média do seu grupo.  

A grande contribuição desse estudo para os profissionais do voleibol foi a 

elaboração de tabelas de referência com resultados de atletas a nível nacional e 

estadual, assim como nas diferentes posições de jogo. O mais importante ainda é que 

através da referida tabela, poderemos identificar quais atletas possuem características 

para alcançar um alto rendimento, poupando as demais de treinamentos exaustivos 

visando a sonhos que provavelmente não se realizarão, traçando assim objetivos reais 

de acordo com as características encontradas.   

Apresentamos nos apêndices as tabelas acima referenciadas (Apêndice 1), com 

dados complementares que serão utilizados em artigos posteriores e que nos deram 

suporte para elaborarmos as tabelas de referências. 

Na tabela 1 apresentamos e comparamos resultados para antropometria e 

somatotipo de atletas pertencentes a seleções nacionais e estaduais. Confirmamos 

mais uma vez a importância da estatura e dos componentes endomórficos e 

ectomórficos, como diferenças entre o alto rendimento e o rendimento intermediário. 
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Na tabela 2 realizamos uma comparação entre as características dermatoglíficas 

de duas seleções nacionais (infanto-juvenil e adulta) e duas do Rio Grande do Norte 

(infanto-juvenil e juvenil), constatando que essa variável não deve ser usada como 

parâmetro na seleção de atletas, pois a estatística mostrou que só existe diferença 

entre os grupos estudados para o somatório da quantidade total de linhas.  

A nossa meta foi cumprida com a elaboração das tabelas 3 e 4 sendo de grande 

importância para os profissionais da área que poderão conhecer as referências de 

antropometria, somatotipo, dermatoglifia e testes de qualidades físicas para cada 

posição de jogo, de acordo com o nível de qualificação esportiva. Através dessas 

tabelas os treinadores poderão avaliar as chances reais de suas atletas nas variáveis 

propostas, observando os valores mínimos, médios e máximos de acordo os níveis de 

performance esportiva. Sabemos da importância de outras variáveis para a seleção de 

atletas, mas verificamos que as estudadas são fundamentais. As habilidades técnicas e 

táticas são treináveis, mas as qualidades que dependem da constituição genética têm 

que ser observadas, pois são fatores limitantes para o desenvolvimento de uma 

performance de excelência.  

Esse estudo foi de grande enriquecimento cultural, na medida em que quebramos 

paradigmas, unimos a vida prática à científica e, em um tempo tão curto, já colhemos 

frutos tão significativos. Não obstante o cumprimento das metas, acreditamos na 

continuidade desta investigação, uma vez que pretendemos preencher lacunas na 

literatura específica, com a elaboração de um livro sobre o voleibol, no qual daremos 

ênfase a trabalhos publicados. 

O cronograma foi prejudicado em virtude do afastamento do nosso primeiro 

orientador, fato esse que gerou alguns problemas administrativos. No entanto, de 

nossa parte as atividades foram cumpridas no prazo. 
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Estamos com um excelente grupo de estudo orientado pela Profª. Dra. Maria Irany 

Knackfuss, na base de pesquisa no laboratório de atividade física e saúde (AFISA), do 

Departamento de Educação Física, a qual segue a linha de testes, medidas e avaliação 

das variáveis biofísicas e culturais da atividade física, na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte.  

Ainda durante a execução de nosso projeto, orientamos uma pesquisa vinculada a 

referida base, intitulada “Estudo do perfil somatotípico e dermatoglífico em atletas 

iniciantes de voleibol”, tendo como autora a aluna Ana Paula da Silva Costa, que foi 

apresentado no XVII Congresso de Iniciação Científica da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte/2006, laureada com o primeiro lugar entre os melhores trabalhos da 

área de Saúde e Biológicas. A partir da conclusão deste trabalho, expandiremos nosso 

objeto de estudo nas orientações de graduação e de pós-graduação.  

Com a formação do doutorado, temos como perspectiva continuar no constante e 

incansável processo de formação profissional e acadêmica. Diante da perspectiva da 

criação do Mestrado no Departamento de Educação Física da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, esperamos poder contribuir com a docência e futuras 

orientações. 

A repercussão de nossas publicações nesta modalidade também oportunizou o 

convite para revisar um artigo no importante periódico internacional “Journal of Sport 

Science”, com indexação classificada como qualis “A” internacional.  

O cenário esportivo e as recentes pesquisas na área nos confirmam a 

necessidade de amparo do esporte de rendimento, nas diferentes ramificações da 

ciência, tendo como aliadas as áreas de conhecimento, como a Nutrição, Genética, 

Medicina, Psicologia e Fisiologia entre outras.  
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Pretendemos com o amadurecimento profissional e os relevantes resultados 

obtidos, dar continuidade ao trabalho de pesquisa, contribuindo cientificamente para o 

desenvolvimento esportivo do voleibol, o crescimento e solidificação desse esporte em 

que o Brasil atualmente é referência mundial.  
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5 APÊNDICE 

 
Apêndice 1  – Tabelas complementares com resultados de avaliações das seleções 

estaduais e nacionais. 

 
Tabela 1 - VALORES MÉDIOS E DESVIO PADRÃO PARA COMPONENTES   
ANTROPOMÉTRICOS E SOMATOTÍPICOS DE ATLETAS DE VOLEIBOL   
FEMININO DO BRASIL EM DIFERENTES NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO ESPORTIVA 

VARIÁVEIS NACIONAL (n=54) ESTADUAL (n=125) 

Estatura (cm) 181,9 ± 6,6 172,2 ± 7,3* 

Massa Corporal (kg) 71,1 ± 8,5 64,9 ± 8,9* 

% Gordura 13,5 ± 2,6 17,8 ± 5,0* 

Endomorfia 2,8 ± 0,8 4,1 ± 1,0* 

Mesomorfia 2,9 ± 1,1 2,7 ± 1,2 

Ectomorfia 3,6 ± 1,1 2,8 ± 1,2* 

*=Diferença significante para p<0,05 

 
Tabela 2 – RESULTADOS PARA CARACTERÍSTICAS DERMATOGLÍFICAS DE   
EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO EM DIFERENTES NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO 
ESPORTIVA 

EQUIPES ARCO 

% 

PRESILHA 

% 

VERTICILO 

% 

D10 

x e DP 

SQTL 

x e DP 

Brasil Infanto e 

adulto (n=33) 8,8% 65,2% 26,1% 11,73 ± 3,9 

 

108,45 ± 37,1* 

RN Infanto e 

Juvenil     (n=34) 

 

12,4% 

 

63,5% 

 

24,1% 

 

11,18 ± 3,5 

 

83,15 ± 45,1 

Legenda: x=média; DP=desvio padrão; *=diferença significante para p<0,05 
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Tabela 3. VALORES DE REFERÊNCIAS DE CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS, DERMATOGLÍFICAS, SOMATOTÍPICAS E DE QUALIDADES FÍSICAS 
PARA ATLETAS DE VOLEIBOL FEMININO A  NÍVEL NACIONAL EM TODAS AS POSIÇÕES DE JOGO 

Posição de jogo 

Massa 
(kg)  

Estatura 
(cm) Alc Ataq 

(cm) 

Salto de 
Ataque 

(cm) 
Alc Bloq 

(cm) 

Salto de 
bloq 
(cm) 

Agilidade 
(seg) 

Arco 
(%) 

Presilha 
(%) 

Verticilo 
(%) 

D10  SQTL Endo Meso Ecto G% 

Libero N 7 7 - - - - 2 3 3 3 3 3 7 7 7 7 

 Mean 61,66 171 - - - - 9,94 0 5 5 15 124 2,57 3,48 3,2 12 

 
Std. 
Deviation 

5,12 3,69 
- - - - 

0,40 0 3,61 3,61 3,61 21,63 0,63 0,71 0,4 1,51 

 Median 58,8 170 - - - - 9,94 0 4 6 16 118 2,37 3,38 3 11,8 

 Minimum 56,4 167 - - - - 9,66 0 2 1 11 106 2,01 2,3 2,8 10,5 

 Maximum 69,8 177,5 - - - - 10,22 0 9 8 18 148 3,52 4,51 3,7 14,1 

Levantadora N 9 9 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9 9 9 9 

 Mean 69,36 178,19 268,67 36 256,33 26,67 10,73 0,3 7,75 2 11,8 116,8 3,36 3,35 3,2 14,6 

 
Std. 
Deviation 

5,06 4,31 1,15 2 1,53 1,53 0,37 0,5 2,5 2,71 2,99 19,74 0,59 0,83 0,7 1,84 

 Median 70,2 179 268 36 256 27 10,77 0 9 1 11 116 3,55 3,54 3,4 14,6 

 Minimum 61 172 268 34 255 25 10,35 0 4 0 9 96 2,27 2,03 2,3 12,1 

 Maximum 77 185,2 270 38 258 28 11,08 1 9 6 16 139 4,2 4,33 4,2 17,5 

Meio N 15 15 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 15 15 15 15 

 Mean 75,28 187,44 287,5 43 274,33 32,17 10,63 0,6 6,6 2,8 12,2 116,6 2,67 2,42 3,7 13,6 

 
Std. 
Deviation 

8,57 4,59 5,47 4 5,09 2,79 0,44 0,84 3,17 3,43 3,85 36,30 0,90 0,85 1,3 3,37 

 Median 75 189 287 44 273 31,5 10,64 0 8 1 10,5 118 2,6 2,41 4,2 13,2 

 Minimum 64 179,5 280 36 269 30 10,14 0 2 0 9 62 1,71 0,6 0,1 10,2 

 Maximum 93,2 194,5 294 47 281 37 11,24 2 10 8 18 172 5,1 3,6 5,7 23,9 

Ponta N 15 15 7 7 7 7 7 11 11 11 11 11 15 15 15 15 

 Mean 
70,75 183,55 280,86 46,71 264,71 33,14 10,48 1,73 6,09 2,18 

10,4
5 

88,27 2,86 2,70 4 13,6 

 
Std. 
Deviation 

8,41 4,38 6,99 4,27 7,16 4,02 0,68 1,90 2,74 3,12 4,39 42,45 0,81 1,51 1,2 2,36 

 Median 68,6 183 281 48 266 35 10,28 1 5 0 9 84 2,9 2,61 4,2 13,8 

 Minimum 57,4 177 270 39 252 25 9,7 0 1 0 5 31 1,65 0,4 2,3 10,2 

 Maximum 83,2 193 290 51 274 37 11,83 5 10 9 19 158 4,3 4,93 6 18,7 

Continua 
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Oposta 

N 

8

 
8 

3 
3 3 3 3 5 5 5 5 5 8 8 8 8 

 Mean 74,05 182,75 285,67 45 266,67 30 10,30 0,6 7,2 2,2 11,6 120,6 2,80 3,06 3,4 13,5 

 
Std. 
Deviation 

8,48 3,02 7,37 5,57 8,14 7,21 0,55 0,89 2,95 3,35 3,91 36,18 0,75 1,10 1,1 2,55 

 Median 75,2 183 283 46 263 28 10,59 0 8 1 11 107 2,8 3,16 3,2 13,5 

 Minimum 58 177 280 39 261 24 9,66 0 2 0 8 82 1,75 1,75 2,1 9,9 

 Maximum 83,6 186 294 50 276 38 10,64 2 9 8 18 161 4,06 4,79 4,9 17,2 

Total N 54 54 19 19 19 19 21 33 33 33 33 33 54 54 54 54 

 Mean 
71,09 181,99 281,79 43,58 266,74 31,32 10,48 0,88 6,52 2,61 

11,7
3 

108,4
5 

2,84 2,89 3,6 13,5 

 
Std. 
Deviation 

8,55 6,62 8,55 5,32 8,41 4,36 0,54 1,36 2,86 3,15 3,92 37,12 0,79 1,13 1,1 2,57 

 Median 70,4 182,75 283 44 267 31 10,55 0 7 1 11 107 2,78 3,0 3,5 13,7 

 Minimum 56,4 167 268 34 252 24 9,66 0 1 0 5 31 1,65 0,4 0,1 9,9 

 Maximum 93,2 194,5 294 51 281 38 11,83 5 10 9 19 172 5,1 4,93 6 23,9 

 
    

 Tabela 4. VALORES DE REFERÊNCIAS DE CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS, DERMATOGLÍFICAS, SOMATOTÍPICAS E DE QUALIDADES FÍSICAS 
PARA ATLETAS DE VOLEIBOL FEMININO A NÍVEL ESTADUAL – 1ª DIVISÃO EM TODAS AS POSIÇÕES DE JOGO 

Posição de jogo 
Massa 
(kg) 

Estatura 
(cm) 

Alc de 
Ataque 
(cm) 

Salto de 
Ataque 
(cm) 

Alc Bloq 
(cm) 

Salto de 
bloqueio 
(cm) 

Agilidade 
(seg) 

Arco 
(%) 

Presilha 
(%) 

Verticilo 
(%) D10 SQTL 

 
Endo 

 
Meso 

 
Ecto 

 
G% 

Libero N 11 11 9 9 9 9 2 3 3 3 3 3 10 10 10 10 

 Mean 60,64 164 258 44,56 249,2 38,78 10,86 1 5 4 13 93,67 4,44 3,57 1,9 18,5 

 
Std. 
Deviation 8,17 5,35 9,5 4,90 9,26 5,19 0,37 1,73 1,73 3,46 5,20 52,54 0,95 1,18 0,9 5,9 

 Median 58,9 164 261 45 252 39 10,86 0 4 6 16 124 4,28 3,75 2 17,4 

 Minimum 51 157 244 36 235 29 10,59 0 4 0 7 33 3 1,5 0,1 12,6 

 Maximum 75 176 274 54 267 49 11,12 3 7 6 16 124 5,83 4,71 3,1 29,2 

Levantadora N 28 28 22 22 22 22 7 10 10 10 10 10 25 25 25 25 

 Mean 60,26 167 262,73 43,95 254 38,09 10,77 1,5 7,1 1,4 9,9 61,1 4,32 3,07 2,7 18,6 

 
Std. 
Deviation 7,18 7,11 10,11 3,39 9,83 4,08 0,34 1,8 2,42 1,27 1,91 16,03 0,96 1,23 

0,8 
5,93 

Continuação 

Continua 
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 Median 61,15 167,3 264 44 256 38 10,85 1 7 2 9,5 53 4 2,81 2,6 16,4 

 Minimum 45 152 240 39 230 32 10,17 0 4 0 8 49 2,9 0,9 1,3 12,4 

 Maximum 72 181 282 52 269 45 11,15 4 10 3 13 87 6,13 5,4 4,8 33,6 

Meio N 33 33 28 28 28 28 8 9 9 9 9 9 31 31 31 31 

 Mean 68,33 176,9 278,39 46,43 268,3 39,11 10,65 0,7 6 3,33 12,7 115,1 4,10 2,31 3,2 18,2 

 
Std. 
Deviation 7,97 3,85 6,24 4,20 6,19 3,38 0,48 1,66 2,65 2,96 4 50,19 0,89 1,11 1,2 4,15 

 Median 68 177 278,5 46 268 39 10,68 0 6 4 14 137 4,3 2,3 3 17 

 Minimum 52 168 264 38 253 33 9,98 0 3 0 5 12 1,9 0,1 1,2 10,7 

 Maximum 88 185 294 56 281 48 11,17 5 10 7 17 162 6,5 4,4 6,1 27,1 

Ponta N 35 35 31 31 31 31 6 7 7 7 7 7 31 31 31 31 

 Mean 67,09 173,9 273,97 48,06 263,8 41,48 10,76 1,7 6,71 1,57 9,86 62,57 3,96 2,69 2,8 16,8 

 
Std. 
Deviation 9,02 6,38 7,71 6,36 7,05 5,23 0,58 1,80 1,25 1,62 3,19 37,29 0,98 1,26 1,3 4,53 

 Median 67,6 175 274 48 265 41 10,59 1 7 2 10 77 3,9 2,6 2,8 15,1 

 Minimum 54 156 255 33 247 32 10,15 0 5 0 5 12 1,8 -0,33 0,1 11,5 

 Maximum 85 184 292 60 274 52 11,61 5 9 4 14 107 5,6 5,2 6,1 31,9 

Oposta N 18 18 15 15 15 15 3 5 5 5 5 5 16 16 16 16 

 Mean 67,79 174,7 274,53 46,13 265,8 40,27 10,43 1,2 5,8 3 11,8 92,2 4,11 2,59 2,9 17,4 

 
Std. 
Deviation 8,79 5,16 9,50 3,72 8,85 3,49 0,55 1,64 1,10 2,74 4,38 57,00 1,20 1,17 1,2 5,15 

 Median 67,05 176 274 47 267 40 10,26 0 5 5 15 130 4,26 2,66 2,8 16,8 

 Minimum 51 165 257 37 250 35 9,98 0 5 0 7 27 1,9 0,2 1,5 10,4 

 Maximum 84 184 288 51 278 46 11,04 3 7 5 15 141 6,4 4,31 6 27,3 

Total N 125 125 105 105 105 105 26 34 34 34 34 34 113 113 113 113 

 Mean 65,42 172,4 271,5 46,19 262 39,73 10,70 1,2 6,35 2,41 11,2 83,15 4,14 2,74 2,8 17,8 

 
Std. 
Deviation 8,82 7,18 10,72 4,96 10,12 4,43 0,45 1,67 2,09 2,38 3,54 45,09 0,98 1,23 1,2 4,95 

 Median 65 175 274 46 265 40 10,62 0 6,5 2 10,5 81,5 4,2 2,7 2,8 16,6 

 Minimum 45 152 240 33 230 29 9,98 0 3 0 5 12 1,8 -0,33 0,1 10,4 

 Maximum 88 185 294 60 281 52 11,61 5 10 7 17 162 6,5 5,4 6,1 33,6 
 

Continuação 
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Apêndice 2  – Fichas de caracterização individual e registros das avaliações 
 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO INDIVIDUAL 

Nome:___________________________________________________________ 

Data de nascimento:_________________Idade da menarca:______________  

Endereço:_______________________________________fone:____________ 

Frequência de treinos:___vezes por semana ____horas dia/treino 

Há quanto tempo você treina voleibol:___________________________ 

Já participou de campeonato brasileiro:  ( ) sim  ( ) não 

Posição em que joga:_________________ 

Clube/escola/seleção:__________________________ 

Estatura:________massa corporal:________%g:_________ 

Alcance máximo:__________ 

Quantos campeonatos você participou este ano? _______________ 

( ) Metropolitano ( ) Estadual ( ) Regional ( ) Nacional ( ) Internacional 

MEDIDAS 

DOBRAS CUTÂNEAS  

Trícipital: 1a Med.________  2a Med________ 3a Med_________ 

Supra-Ilíaca: 1a Med_________ 2a Med_________ 3a Med________ 

Supraespinhal: 1a Med_________ 2a Med_________ 3a Med________ 

Femural Médio: 1a Med________2a Med_________ 3a Med________ 

Panturrilha Média: 1a Méd_______2a Med_________ 3a Med________ 

Subescapular: 1a Méd_______2a Med_________ 3a Med________ 

Abdominal: 1a Méd_______2a Med_________ 3a Med________ 

DIÂMETROS ÓSSEOS 

Bi-epicôndilo Umeral: 1a Méd_______2a Med_________ 3a Med________ 

Bi-epicôndilo Femural: 1a Méd_______2a Med_________ 3a Med________ 

CIRCUFERÊNCIAS 

Bíceps: 1a Méd_______2a Med_________ 3a Med________ 

Panturrilha: 1a Méd_______2a Med_________ 3a Med________ 
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FICHA PARA REGISTRO DAS IMPRESSÕES DIGITAIS 

NOME:_________________________________________________________________________ 
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FICHA PARA REGISTRO DOS TESTES DE QUALIDADES FÍSICA S 

ESPECÍFICAS 

 

NOME 

S
hu
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m
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gi
lid

ad
e)

 

A
ltu

ra
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do
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6 ANEXOS 

 

Anexo A – Protocolos das avaliações 

 

Protocolo da Verificação das Características Dermat oglíficas  

 

O protocolo escolhido para coleta das impressões digitais foi o de dermatoglifia, 

de Cummins e Midlo47, referenciado por Fernandes Filho14. 

De acordo com o determinado pelo método, para a obtenção das impressões 

digitais utiliza-se papel de máquina de densidade e rugosidade média (A4) e uma 

almofada com tinta especialmente desenvolvida para esta coleta, figura 1, 

(PORELON® Fingerprint Pad). 

                            

                      Figura 1 - Coletor de impressões digitais 

Deve-se proceder da seguinte forma: cobrir as falanges com a tinta do lado da 

superfície valar e dos lados até a unha; para impressão da falange deve-se apertar, 

com cuidado, sem deslocá-la, virando-se o dedo, de um canto a outro da unha, para o 

lado do indicador, este processo é repetido, com cada um dos dedos, começando com 

o mínimo (5), e terminando com o polegar (1); 

Após a obtenção das impressões digitais, ocorre o processamento preliminar de 

sua leitura, cujo padrão é o seguinte: 

1 - Os desenhos das falanges distais dos dedos das mãos: 

A figura 2 é o Arco (A) que se caracteriza pela ausência de trirradios ou deltas e 

se compõem de cristas que atravessam transversalmente a almofada digital; 
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A figura 3 é a Presilha (L), trata-se de um desenho médio fechado em que as 

cristas cutâneas começam num extremo do dedo, se curvam distalmente com relação a 

outra, mais sem aproximar-se daquela onde se iniciam; 

 

A figura 4 é o verticilo (W) que se caracteriza por ser uma figura fechada em que 

as linhas centrais são concentradas, concentricamente, em torno do núcleo do desenho 

e por possuir dois deltas. 

A figura 5 é o S-desenho que se caracteriza pelo desenho de dois deltas - que 

constitui duas presilhas ligadas, formando o desenho S. 

2) A quantidade de linhas (QL) – a quantidade de linhas das cristas da pele, dentro do 

desenho, é contada, segundo a linha que liga a delta e o centro do desenho, sem levar-

se em consideração a primeira e a última linha da crista. 

Serão calculados os índices padronizados fundamentais das impressões digitais, 

que são: 

a) A quantidade dos desenhos de tipos diferentes para os dez dedos das mãos; 

b) A quantidade de linhas (QL), em cada dedo da mão; 

c) A intensidade sumária dos desenhos, nos dez dedos das mãos, ou o índice de delta 

(D10), este se obtém, seguindo a soma de deltas de todos os desenhos, de modo 

    

 

     

 

 

       

 

 

  

 

Fig.2 – Arco (A) Fig. 3 – Presilha (L) Fig. 4 – Verticilo (W) Fig. 5 – S-desenho 
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que a avaliação de Arco “A” – é sempre 0, e a ausência de delta; de cada Presilha 

“L”- 1 (um delta); de cada Verticilo “W”- 2 (dois deltas), ou seja ∑ L + 2 ∑ W; 

d) O somatório total de linhas (SQTL) – é equivalente à soma da quantidade de linhas, 

nos dez dedos das mãos; 

 

Protocolo das Características Somatotípicas . 

 

 As medidas de somatótipo foram obtidas pelo método somatotipológico de Heath 

& Carter48, citado em Carter & Heath31, que permite um estudo apurado sobre o tipo 

físico ideal, de cada modalidade esportiva; este método é um excelente instrumento, a 

empregar-se na descoberta de talentos, além de permitir uma contínua monitorização 

da composição corporal, no decorrer de uma temporada de competição. Segundo 

Carter e Heath31, o método possui um r=0,98, constituindo-se em um excelente e 

seguro método, de avaliação. 

Determinação do primeiro componente (endomorfia): 

Dobra cutânea subescapular (SB): a medida será obtida obliquamente ao eixo 

longitudinal, seguindo a orientação dos arcos costais, colhida a dois centímetros abaixo 

do ângulo inferior da escápula, figura 6. 

         

       figura 6 - Ponto de medida da dobra  

       subescapular 

            
        figura 7 – Ponto de medida da dobra  

        tríceps 
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Dobra Cutânea Tríceps (TR):  a dobra será determinada paralelamente ao eixo 

longitudinal do braço, na sua face posterior; o braço, estará estendido ao longo do 

corpo; seu ponto exato de reparo será a distância média entre a borda súpero-lateral 

do acrômio e o olecrânio figura 7. 

Dobra Cutânea Supraespinhal (SE):  para mensurar a espessura da dobra 

supraespinhal (SE), o avaliado afastará levemente o braço direito para trás. A dobra 

cutânea será medida no sentido oblíquo, aproximadamente a dois centímetros da crista 

espinhal ântero-superior, na altura da linha axilar anterior, figura 8. 

 

                                             figura 8 - Ponto de medida da dobra suprespinhal 
 

Obs. A partir dos resultados coletados calcula-se o primeiro componente através 

da equação que se encontrará mais à frente. 

 

Determinação do Segundo Componente (mesomorfia) 

 

Diâmetros ósseos:  obtido, através da distância entre duas estruturas de um 

determinado osso localizado transversalmente. Toda medida será efetuada do lado 

direito do corpo. 

Diâmetro bi-epicôndilo umeral (cotovelo):  o avaliado estará de pé, o cotovelo e 

o ombro fletidos a 90 graus. O instrumento utilizado será o paquímetro, suas hastes 

atingindo 45 graus, em relação à articulação do cotovelo. O avaliador se posicionará à 

frente do avaliado, delimitando o diâmetro bi- epicondilar, com auxílio dos dedos 
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médios, enquanto os indicadores controlarão as hastes do paquímetro figura 9.        

Diâmetro bi-epicôndilo femural (joelho):  o avaliado estará sentado, a perna e 

coxa formando um ângulo de 90 graus; os pés livres. As hastes do paquímetro se 

ajustarão à altura dos epicôndilos, em um ângulo de 45 graus, em relação à articulação 

do joelho; os côndilos serão delimitados pelos dedos médios, enquanto os indicadores 

controlarão as hastes do paquímetro, figura 10. 

 

figura 9 -Ponto de medida do  

diâmetro do cotovelo       

 

figura10- Ponto de medida do        

 diâmetro do joelho 

 

Perímetro do braço contraído:  o avaliado estará em PO, antebraços em posição 

supinada;, passar-se-á a fita por cima do ponto meso-umeral  (ponto médio entre o 

acrômio e o olecrânio), figura 11. 

  

figura 11 - Ponto de medida de 

circunferência de braço   

figura 12 - Ponto de medida de 

circunferência de perna 
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Perímetro da panturrilha:  O avaliado estará em PO, as pernas levemente 

afastadas, a fita colocada no plano horizontal, no ponto do corpo de maior massa 

muscular, figura 12. 

Obs. As medidas de circunferências (perímetros) são caracterizadas pelas 

medidas lineares, realizadas circunferencialmente. 

Estatura:  Um estadiômetro será empregado para a medida da estatura; o 

avaliado estará descalço, os pés unidos, os calcanhares e dorso encostados contra a 

parede vertical do antropômetro, a cabeça orientada para o plano de Frankfurt. 

 

                                figura 13 - Ponto de medida da dobra panturrilha média 
 

Dobra panturrilha medial (PM):  o avaliado deverá estar sentado, com joelho em 

90º de flexão, tornozelo em posição anatômica; toma-se a medida da dobra, no sentido 

paralelo ao eixo longitudinal do corpo, na altura da maior circunferência da perna, 

destacando-se com o polegar, apoiado no bordo medial da tíbia, figura 13. 

Obs. A partir dos resultados coletados calcula-se o segundo componente, através 

da equação, especificada mais à frente. 

Determinação do Terceiro Componente (ectomorfia) 

Peso Corporal:  o avaliado se posicionará de pé, as costas para a escala da 

balança, os pés afastados lateralmente, a plataforma entre os mesmos. Em seguida, o 

avaliado será colocado, sobre e no centro da plataforma, ereto, com o olhar num ponto 
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fixo à sua frente. Um mínimo de roupa será usado. Registra-se, então, o peso do 

avaliado em quilogramas, incluindo o centigrama mais próximo. 

A estatura será avaliada, de acordo com os procedimentos descritos no cálculo do 

segundo componente. 

A partir dos resultados obtidos, calcula-se o terceiro componente, através da 

equação que divide a estatura pela raiz cúbica do peso. 

Categorias do Somatótipo, segundo as Áreas da Somatocarta. 

Os somatótipos são similares, em relação à predominância entre os componentes, 

agrupados nas categorias, denominados de tal modo que reflitam estas relações. 

Categorias dos somatótipos, baseados nas áreas da Somatocarta. 

• Central – os três componentes são iguais entre si, e não diferem em mais de uma 

unidade (menor ou igual a 1), em relação aos outros dois, estando em torno de 3 

ou 4. 

• Endo-ectomórfico – o endomorfismo é dominante; e o ectomorfismo é maior que o 

mesomorfismo. 

• Endomorfismo balanceado – o endomorfismo é dominante; e o mesomorfismo e o 

ectomorfismo são iguais (não diferem mais de 0.5). 

• Endo-mesomórfico – o endomorfismo é dominante; e o mesomorfismo é maior 

que o ectomorfismo.  

• Endomorfo-mesomorfo – o endomorfismo e o mesomorfismo são iguais (não 

diferem em mais que 0.5); e o ectomorfismo é menor. 

• Meso-endomórfico – o mesomorfismo é dominante; e o endomorfismo é maior que 

o ectomorfismo. 

• Mesomorfismo balanceado – o mesomorfismo é dominante; e o endomorfismo e 

ectomorfismo são iguais (não diferem mais que 0.5). 
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• Meso-ectomórfico – o mesomorfismo é dominante; e o ectomorfismo é maior que 

o endomorfismo. 

• Ectomorfo-mesomorfo – o ectomorfismo e mesomorfismo são iguais (não diferem 

e mais de 0.5), e o endomorfismo é menor. 

• Ecto-mesomórfico – ectomorfismo é dominante; e o mesomorfismo é maior que o 

endomorfismo. 

• Ectomorfismo balanceado – o ectomorfismo é dominante; e o mesomorfismo e 

endomorfismo são iguais (não diferem mais de 0.5). 

• Ecto-endomórfico – o ectomorfismo é dominante; e o endomorfismo é maior que o 

mesomorfismo.  

Os dados dos componentes do somatótipo são plotados em um gráfico, chamado 

de SOMATOCARTA figura 14, (triângulo de Reauleaux). Esse sistema é semelhante a 

um sistema de coordenadas (x e y), apenas a unidade do eixo x corresponde a 2 

unidades do eixo y. Para a plotagem do somatoponto, calculam-se os pontos das 

coordenadas, da seguinte maneira: 

X = III – I e Y = 2II – (I + III) 

onde – I = 1º componente, II = 2º componente e III = 3º componente 

 

                                                    figura 14 - Somatocarta 

 

 

 

 

 

                                       Figura 14. Somatocarta 
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Primeira etapa: 

Determinação do primeiro componente – Endomorfia. 

Coleta dos valores das dobras cutâneas, triciptal, subescapular e supraespinhal, 

com o posterior somatório das três dobras. O valor encontrado será marcado com um 

círculo, na linha-ponto médio do quadro de pregas cutâneas. Avaliado este ponto, 

traça-se uma reta para identificar o valor correspondente ao primeiro componente. 

O cálculo do primeiro componente  pode ser feito, através da seguinte equação: 

ENDO = - 0,7182 + 0,1451 (X) – 0,00068 (X) ² + 0,0000014 (X) ³ 

onde: X = somatório das dobras cutâneas triciptal, subescapular e supraespinhal, 

os valores são expressos em mm. 

Objetivando corrigir o somatório das dobras cutâneas, relacionando-as com as 

proporcionalidades individuais, referentes à estatura, Carter propõe a seguinte 

equação: 

Σc =    .  Σ  x 170,18  . 
                      E 

        Onde: Σc = somatório corrigido 

Σ = somatório das dobras cutâneas obtido  

E = estatura do indivíduo em cm 

Segunda etapa: 

Determinação do segundo componente – Mesomorfia. 

O segundo componente se identificará, através do registro da estatura em cm, do 

diâmetro ósseo do úmero e do fêmur, e, ainda, o registro da circunferência do braço e 

da perna, circunferências estas, corrigidas através da subtração dos valores, obtidos 

nas pregas cutâneas triciptal e panturrilha. 

O segundo componente pode ser calculado, através da utilização da seguinte 
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equação: MESO = 0,858 (U) + 0,601 (F) + 0,188 (B) + 0,161 (P) – 0,131 (E) + 4,50 

Onde: 

U = Diâmetro biepicondiliano do úmero em cm; 

F = Diâmetro biepicondiliano do fêmur em cm; 

B = Perímetro corrigido do braço em cm; 

P = Perímetro corrigido da perna em cm; 

E = Estatura do indivíduo estudado em cm; 

PCB = Perímetro do braço contraído - Dobra Cutânea do TR (cm); 

PCP = Perímetro da panturrilha - Dobra Cutânea da PM (cm). 

Terceira etapa 

Determinação do terceiro componente – Ectomorfia. 

A determinação deste componente é extremamente simples: para isto registra-se 

o peso corporal total e a estatura do avaliado. De posse destes dados, o nomograma 

de índice corporal; o valor encontrado no cruzamento das duas variáveis (peso e 

altura), será identificado, por um círculo na coluna do terceiro componente; o valor do 

terceiro componente será aquele, imediatamente, abaixo do valor assinalado.  

O cálculo do terceiro componente será efetuado, através da seguinte equação:  

 

IP = .  Estatura (cm)  . 

            ³   Peso(kg) 

Se o índice ponderal for igual ou maior que 40, 75, o calculo de ectomorfia será: 

Ectomorfia = 0,732 (IP) – 28,58 

Se o índice ponderal for maior que 38,25 e menor ou igual a, 40,75, o calculo de 

ectomorfia será: Ectomorfia = 0,463 (IP) –17,63 

Se o índice ponderal for menor ou igual a 38,25, o grau de Ectomorfia será de 0,1. 

Instrumentação: 
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Na obtenção das medidas necessárias ao presente estudo, utilizaram-se os 

seguintes instrumentos: 

• Balança – Ao determinar-se o peso corporal, foi utilizada uma balança de marca 

Filizola, devidamente calibrada e aferida, cuja precisão é de 100 gramas, e a escala,  

que variará, de 0 a 150 Kg.  

• Compasso de dobras cutâneas – Na medida da espessura das dobras cutâneas, 

utilizou-se o compasso, marca Sanny, cuja precisão alcança 0,1mm. 

• Cronômetro – com precisão de centésimos de segundo, Cássio, número MFM- 584. 

• Estadiômetro – A estatura foi determinada, por intermédio de um estadiômetro de 

metal, fixado na balança antropométrica.  

• Fita métrica – Ao aferirem-se as circunferências, empregou-se uma fita métrica, de 

metal flexível, marca Sanny, com 150 cm de comprimento, e precisão de 0,1cm. 

• Paquímetro – Avaliam-se os diâmetros, por meio de um paquímetro, da marca 

Sanny (Brasil), cuja variação fica, entre 02 e 16 cm, e cuja graduação é de 1 mm. 

 

Protocolo do teste de Agilidade 

 

O testes utilizado foi o Shuttle Run de Johson & Nelson (1979) citado em Marins & 

Gianich29. 

O atleta se postará, de pé, atrás da linha de partida; e ao comando, _ “Vai!” _ ele 

correrá em direção aos blocos, que estarão a 9,14 m de distância, atrás da outra linha, 

que terá 1,20 m de largura; repetindo este movimento, com o outro bloco; em que 

foram oferecidos duas tentativas, com intervalos de descanso entre elas; em que o 

melhor resultado será avaliado, pelo menor tempo, obtido entre estas duas tentativas, 

com uma precisão de décimos de segundos _ observe a figura 15. 
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            figura 15 - Teste de agilidade, Shuttle Run. 

 

 
 
Protocolo do teste de salto vertical para ataque e para bloqueio 
 

 

Os testes específicos para o alcance de ataque e de bloqueio são uma adaptação 

do Sargent Jump Test (Jonhson & Nelson) citado em Marins & Gianich29. 

Para avaliação do salto vertical no bloqueio (SVB), foi usado o protocolo adotado 

por Risola24: o atleta fica em posição ereta, de frente para a régua, pés totalmente 

apoiados no solo, braços estendidos para cima onde anota-se a altura total. Partindo 

da posição inicial do bloqueio fazendo uma semiflexão dos joelhos, a atleta realiza uma 

rápida transição excêntrica/concêntrica e salta o mais verticalmente possível tocando a 

régua com a ponta dos dedos, onde ambas as mãos foram previamente marcadas com 

pó de giz. Foram realizadas 3 repetições do salto/bloqueio, com intervalo de 2 a 3 

minutos, sendo considerada a altura máxima atingida. Para a medição foi usada uma 

régua graduada em centímetros, fixada em uma parede a partir de 2,00 metros, 

edificada sobre uma laje, propiciando a realização dos movimentos preparatórios em 

um “vão livre.” Para identificar o salto do bloqueio diminui-se a altura máxima 

alcançada pela altura total.  

9,14m 

50cm 
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Para avaliação do salto vertical no ataque (SVA), foi utilizado o mesmo 

protocolo24. A altura total é tomada com o atleta de pé, perpendicular a fita e com o 

braço dominante estendido. Como variação o atleta fez uma corrida de aproximação 

com 3 passadas, oblíqua à parede (com ângulo escolhido individualmente entre 30 a 

45 graus). Após a “chamada” nos dois pés, realizou um salto buscando a máxima 

elevação vertical com o braço dominante. Foram realizadas 3 repetições do 

salto/ataque, com um intervalo de 2 a 3 minutos, sendo considerado a altura máxima 

de alcance para o ataque. As medições foram feitas conforme descrito no teste 

anterior. 
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                                                            ABSTRACT 

 

Objective:  Identify phenotype and genotype parameters of female volleyball players at 

different performance levels to help in player selection. Methods : We identified 

characteristics of phenotype and genotype using the somatotype method (Heath 

Carter);  anthropometry (weight, height and fat percentage); dermatoglyphics (Cummins 

and Midlo’s method) as well as applying physical quality tests (Shuttle Run to assess 

agility and the Sargent Jump Test adapted for spike and block reach). The sample was 

composed of 179 players (54 from national teams and 125 from state teams). Results: 

Somatotype was similar among the performance levels in the mesomorphic component. 

The Height and ectomorphic component were greater in national team players as was 

spike and block reach. The vertical jump height for the spike was similar between the 

national under-17 team and the state teams observed, but in the block jump the lower 

level players were better. The dermatoglyphics characteristics identified were similar 

among the groups studied. Conclusions:  The results of the variables studied show that 

somatotype, height, spike reach and block reach are fundamental parameters in player 

selection and in the specific characteristics of each game position of this sport. This 

paper proposes a multidisciplinary approach applicable in the fields of physical 

education, medicine and nutrition. 

 

Keywords: Volleyball; Anthropometry; Dermatoglyphics; Phenotype. 

 

 

 
 


