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Introdução: A efetividade e segurança das ações de jogadores de futebol dependem da forma como 

o ataque e a defesa de duas equipes se posicionam para melhorar a chance de realizar uma 

finalização ou um desarme para recuperar a posse de bola (HUGHES e BARTLETT, 2002). 

Modelos matemáticos permitem uma decomposição do espaço de jogo em regiões em torno dos 

jogadores levando em consideração a distância entre eles, denominadas áreas de responsabilidade. 

Objetivo: Propor a representação das áreas de responsabilidade de jogadores de futebol através do 

mapa de superfície. Métodos: Foram obtidas as coordenadas 2D de 11 jogadores em um jogo de 

futebol, através do software DVideo
® 

(FIGUEROA et al., 2006), em uma freqüência de amostragem 

de 30 Hz. O diagrama de Voronoi foi construído a partir destas coordenadas e a cada instante de 

tempo. Os mapas de superfície foram aplicados para representar a região do campo que cada 

jogador teve sob responsabilidade, por todo o jogo. Para isso, foi identificado o local e a freqüência 

das áreas de responsabilidade dos jogadores no campo, que resultou na divisão do campo em 

regiões escalonadas diferenciadas por cores: as cores avermelhadas (“quentes”) representam os 

locais de maior freqüência das áreas de responsabilidade, enquanto que os locais com menores 

freqüências das áreas são representados por cores azuladas (“frias”). Resultados: Os resultados 

estão apresentados na figura 1 e figura 2. Conclusão: Os mapas de superfície apresentados nos 

resultados representam as áreas de responsabilidade dos jogadores durante o jogo. A grande 

vantagem da utilização desta ferramenta é a possibilidade de se visualizar claramente todos os 

locais do campo contidos nas áreas de responsabilidade dos jogadores e a frequência com que isso 

ocorre. 

 

Figura 1: Mapas de superfície dos 11 

jogadores de uma equipe durante o 1° tempo 

de uma partida. 

 

Figura 2: Mapas de superfície dos 11 

jogadores de uma equipe durante o 2° tempo 

de uma partida.
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