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RESUMO

A prática do jogo de tênis de campo tem aumentado con-
sideravelmente nos últimos anos a nível competitivo e do 
lazer. Em ambos os casos, é necessário obter um bom con-
dicionamento físico para suportar as exigências de uma 
partida. O objetivo desta mini-revisão é fazer um levan-
tamento bibliográfico sobre as características de uma par-
tida de tênis e quais são os principais sistemas energéticos 
envolvidos para que se possa praticar esse esporte evitan-
do lesões e otimizando a sua prática. Acreditamos que a 
relevância do trabalho está no subsídio aos profissionais da 
área da saúde que atuam na área do tênis de campo e do 
esporte com características semelhantes. 
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ABSTRACT

The practice of tennis game field has grown exponentially 
in recent years at a competitive level and leisure. In both 
cases, it is necessary to obtain a good physical condition 
to withstand the demands of a match. The purpose of this 
mini-review is to review the literature on the characteristics 
of a tennis match and what are the main energy systems 
involved so that its can play this sport avoiding injuries and 
optimizing its practice. We believe that the relevance of this 
work is to subsidize to health professionals working in the 
field of tennis and sports with similar characteristics. 
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INTRODUÇÃO
O tênis brasileiro tem atingido números expres-

sivos de praticantes tanto em nível de lazer quanto 
competitivo. Podemos perceber que, após o fenôme-
no “Guga”, crianças e adolescentes desejam tornar-se 
atletas de alto nível, enquanto aqueles sem preten-
sões para o alto rendimento optam pela sua prática 
em espaços públicos, escolas de tênis e clubes espor-
tivos. Nos dois âmbitos, torna-se necessário que o 
atleta/praticante adquira uma boa condição física para 
suportar as exigências da modalidade, além de evitar 
lesões. Abrahão e Mello 1, (2008) citam a biomecânica 
do gesto técnico incorreto, os movimentos repeti-
tivos e o tipo de piso da quadra como alguns dos 
fatores que podem causar lesões musculoesqueléti-
cas no tenista. Além dos riscos de lesões, suportar 
fisicamente uma partida inteira de tênis pode vir a ser 
extremamente difícil no que diz respeito a manter a 
eficiência dos golpes, explosão nas jogadas de rede e 
resistir aos pontos de maior duração. 

Dessa forma, entender a dinâmica do jogo, a dura-
ção dos pontos, os intervalos entre pontos e games, 
são informações importantes tanto para o praticante 
quanto para o professor de educação física que deseja 
atuar nessa área. Compreendidas as características do 
jogo, podemos estabelecer quais exigências fisiológi-
cas do ponto de vista energético são predominantes 
para quem deseja jogar tênis. Assim, o objetivo des- deseja jogar tênis. Assim, o objetivo des-
ta mini-revisão é fazer um levantamento bibliográfi-
co sobre as características de uma partida de tênis e 
quais são os principais sistemas energéticos envolvi-
dos para que se possa praticar esse esporte evitando 
lesões e otimizando a sua prática. Acreditamos que 
tal levantamento possa dar subsídio não só aos pra-
ticantes e atletas de tênis, mas, principalmente, aos 
professores de educação física e profissionais ligados 
ao esporte que desejam trabalhar nessa área que, em-
bora, tenha aumentado nos últimos anos o número 
de praticantes, necessita de estudos científicos que 
possam nortear uma prática esportiva mais adequada 
tanto para os alunos/atletas quanto aos professores.  

O JOGO DE TÊNIS DE CAMPO E SUAS IMPLICAÇÕES ENERGÉTICAS
Uma partida de tênis é completamente imprevisí-

vel quanto às suas exigências físicas. A duração de um 
jogo pode chegar a cinco horas como pode também 
terminar em uma, já que não há limite estipulado de 

tempo nessa modalidade. À capacidade para manter 
um esforço a partir dos 10 minutos até horas de du-
ração, chamamos de resistência aeróbia (Orea et al. 
2, 1996). O sistema oxidativo ou aeróbio será solici-
tado para gerar energia para que o praticante/atleta 
consiga suportar uma partida de longa duração, prin-
cipalmente. 

Durante uma partida, devido à variação de jogo, 
os participantes podem fazer dezenas ou centenas de 
tiros curtos e explosivos para alcançar a bola, exigin-
do do sistema anaeróbio a geração de energia (Ko-
vacs 3, 2006). 

Segundo Ishizaki e Castro 4, (2008) o tempo efeti-
vo de um jogo de tênis competitivo é, em média, de 
20% a 25% do tempo total da partida. Orea et al. 2, 
(1996) analisaram as ações de tenistas durante suas 
partidas e chegaram a conclusão de que o tenista fica, 
em média, 21,4% jogando, 68,7% recuperando-se ati-
vamente entre um ponto e outro e 9,9% sentado. As-
sim, pensando nos sistemas energéticos que atendam 
o gasto energético global proveniente de uma partida, 
acreditamos que haja uma integração dos sistemas: 
anaeróbio alático, anaeróbio lático e o sistema oxida-
tivo. Porém, para tentar identificá-los respectivamen-
te dentro de uma partida de tênis, temos que pensar 
em mais algumas particularidades do jogo.   

Um estudo de Kovacs et al. 5, (2004) com adoles-
centes em um torneio colegial mostrou que o tempo 
médio de duração de um ponto é 6,3±4,3 segundos. 
Muitos aspectos podem influenciar a duração do pon-
to, como: o tipo de piso, o estilo de jogo dos tenistas, 
a tática adotada pelo jogador, dentre outros. Três 
partidas do nosso tenista brasileiro Gustavo Kuerten 
(Guga) foram analisadas por Paula 6, (1999) e, chegou-
-se a uma média de duração de 5,66s por ponto. Vale 
dizer que duas dessas partidas foram realizadas em 
pisos lentos e a terceira em piso rápido. Ishizaki e 
Castro4 (2008) fizeram um levantamento junto à As-
sociação Alemã de Tênis e obtiveram média de du-
ração dos pontos em quadras de saibro de 7 a 10 
segundos e de 30% a 50% desses valores em quadras 
rápidas. Conforme essas características, a principal 
fonte para gerar energia é o sistema ATP-CP. Para 
justificar a utilização desse sistema, Orea et al.2 (1996) 
verificaram que a média da concentração do lactato 
pós-esforço nas partidas de tênis atingiu uma média 
de 2 a 5 mmol/l. Ishizaki e Castro4 (2008) apresentam 



Miranda JMQ. O jogo de tênis de campo e suas implicações energéticas. 
São Paulo • Science in Health • 2011 set-dez; 2(3): 177-80

179

ISSN 2176-9095

Mini Revisão/Mini Review

o nível de lactato sanguíneo entre 2 a 3 mmol/l e ape-
nas em situações excepcionais foram apresentadas 
concentrações de até 4mmol/l. Concluímos, assim, 
que, existe uma participação do sistema anaeróbio lá-
tico para gerar energia, porém, de maneira muito dis-
creta. Apresentamos a seguir a Tabela 1, que resume 
os sistemas energéticos a partir das características da 
partida de tênis.

Outro fator importante e com pouca literatura 
a respeito são as características das pausas dentro 
de uma partida de tênis. Esse fato pode também in-
fluenciar na eficiência do praticante/atleta em manter 
a consistência do seu jogo. Existem três momentos 
durante uma partida que permitem que o jogador se 
recupere das suas ações musculares. Pela regra do 
tênis é permitido ao jogador 30 segundos para sacar 
entre um ponto e outro, 90 segundos entre viradas 
de quadra e 120 segundos de intervalo entre sets. 
Os dois últimos intervalos são invariáveis e o jogador 
precisa cumpri-los, mas, o intervalo entre um ponto 
e outro é determinado pelo próprio jogador. Em um 
estudo realizado por Paula6 (1999) foi observado que 
os jogadores descansam menos do que têm direito 
entre os pontos: 15 a 25 segundos.  

A recuperação entre um ponto e outro pode ser 
caracterizada como ativa, já que o jogador continua 
em movimento de caminhada para se enxugar e pegar 
as bolas para seu próximo saque. Essa característica 
da recuperação é importante, pois sabe-se que é mais 
rápido restaurar as energias de forma ativa do que de 
forma passiva (sentado). Segundo Bompa7 (2002), de 
20 a 30 segundos de intervalo é possível restaurar de 
50% a 70% do sistema ATP-CP. Nos momentos de 
viradas de quadra (games ímpares), o jogador perma-
nece sentado durante 90 segundos e quando termi-

na um set (vencedor de 6 games) o jogador senta-se 
novamente durante 120 segundos (Tabela 2). Dessa 
forma, como a maioria dos pontos são curtos e não é 
observado um grande acúmulo de lactato sanguíneo, 
os intervalos que acontecem em um jogo de tênis 
de campo são suficientes para restabelecer a energia 
do praticante/atleta para novos estímulos. Contudo, 
a intensidade dos golpes de quadra, a velocidade do 
jogo, um bom condicionamento aeróbio e as carac-
terísticas individuais vão influenciar no processo de 
recuperação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que o tênis de campo é um esporte 

com grande alternância de possibilidades motoras, 
caracterizado por curtos períodos de jogo intenso, 
intercalados por períodos de recuperação e por uma 
variação no tempo total de uma partida. Para que o 
tenista possa jogar uma partida com o máximo de 
desempenho possível, é necessário que possua uma 
boa resistência aeróbia para suportar as partidas mais 
longas, uma potência anaeróbia para ganhar os pontos 
mais curtos e uma boa resistência anaeróbia para su-
portar os pontos mais longos. Além disso, um sistema 
aeróbio eficiente ajudaria no processo de recuperação 
metabólica durante os períodos de pausa no jogo. 

Entendemos que existem diferenças entre os pra-
ticantes e os atletas do tênis no que tange à solicita-
ção energética da modalidade. Porém, a maioria dos 
estudos citados aqui foram realizados com base nos 
dados de atletas, que possuem maior condicionamen-
to físico quando comparados aos praticantes, de-
terminando-se assim, possivelmente uma solicitação 
metabólica diferente. Nesse sentido, sugerimos que 
estudos possam ser conduzidos com praticantes da 

Tabela 1 –  características de uma partida de tênis e siste-
mas energéticos

Tabela 2 –  Características dos intervalos de uma partida de 
tênis

Tipos de inter-
valo

Tempo utilizado
Tipo de recupe-

ração

Intervalo entre 
pontos

De 15 a 25 seg. Ativa

Intervalo entre 
games ímpares

90 seg. Passiva

Intervalos entre 
sets

120 seg. Passiva

Características 
da partida

Tempo utilizado
Sistema energé-

tico

Duração da 
partida

Acima de 40 min. Sistema aeróbico

Duração do 
ponto

De 5 a 10 seg.
Sistema anaeró-

bico alático

Duração dos 
pontos longos

Acima de 15 seg.
Sistema anaeró-

bico lático
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modalidade. Além disso, sabemos que a intensidade 
de uma partida jogada por um praticante é diferente 
da intensidade de uma partida profissional, determi-
nando-se também possíveis diferenças nas exigências 
energéticas.  
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Contudo, é extremamente importante entender 
as características de uma partida de tênis de campo 
para poder determinar quais capacidades físicas e 
habilidades motoras estão envolvidas e precisam ser 
treinadas tanto por praticantes quanto por atletas, 
com o intuito de melhorar a performance de ambos. 


