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Resumo 

RESUMO 
 

Neste trabalho foi nosso objectivo realizar uma análise biomecânica 

comparativa para identificar qual a técnica mais eficaz e quais as virtualidades 

e debilidades das três técnicas de partida para nado ventral: partida engrupada 

com os pés paralelos (GS), partida engrupada com um pé sobre o bordo 

anterior do bloco e outro atrás (M.I. Direito), com a massa corporal chegada o 

mais à frente possível (TSF) e partida engrupada com um pé sobre o bordo 

anterior do bloco e outro atrás (M.I. Direito), com a massa corporal chegada o 

mais atrás possível (TSR). O presente trabalho é um estudo-caso com um 

nadador do sexo masculino, de alto nível desportivo nacional, pertencente à 

categoria Sénior. O nadador possui experiência nas três técnicas de partida. 

Realizou-se uma análise cinemática de duplo meio através de duas câmaras 

de vídeo (50Hz) e o software APAS, uma análise dinâmica com o uso de uma 

plataforma de força (1000Hz) e uma análise electromiográfica de superfície, 

mais concretamente através de eléctrodos bipolares activos colocados em 7 

músculos (Gastrocnémio Medial, Deltóide Anterior, Glúteo Maximo, Recto 

Femoral, Bícepts Braquial, Erector Espinhal e Trícepts Braquial). A GS e a TSR 

foram as técnicas mais rápidas a iniciar o movimento. A TSF demorou menos 

tempo a deixar o bloco que a TSR. A GS e a TSR foram as técnicas que 

produziram maiores impulsos verticais. No bloco, a TSR foi biomecanicamente 

superior relativamente às outras duas técnicas de partida uma vez que 

promoveu a aplicação de impulsos horizontais e verticais superiores no mesmo 

período de tempo e no mesmo percurso de aceleração do CM. A TSF foi mais 

rápida que a GS a tocar na água. A GS foi a técnica que permitiu ao nadador 

chegar à água animado de uma velocidade horizontal superior. Concluimos que 

a maior intensidade muscular ocorreu durante o tempo de pernanência do 

nadador no bloco e na fase de voo e que para a nossa amostra, por apresentar 

menos tempo de partida no percurso de 7,5m a TSR é a partida mais indicada. 

 
Palavras-Chave: Natação Pura Desportiva, Cinemática, Dinamometria, 

Electromiografia, Partida Ventral 
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Resumé 

ABSTRACT 
 

It was our purpose in this work to perform a comparative biomechanical 

analysis in order to identify which is the most effective one and what are the 

assets and liabilities of the three start techniques for ventral swimming: Grab 

Start (GS), the Track Start with one foot on the front edge of the block 

(M.I.Right), having the body weight so much ahead on the block as it is possible 

(TSF) and Track Start with one foot on the front edge of the block and the other 

one on the back of it (M.I.Right), having the body weight so much on the back of 

the block as it is possible (TSR). The present research is a study-case with a 

senior male swimmer, of a very high national sport level. The swimmer has got 

much experience in the three start techniques. The swimmer has performed 

three times each one of the start techniques with an interval in between of at 

least three minutes. There were performed one “dual-media” cinematic analysis 

through two video cameras (50Hz) and the software APAS, one dynamic 

analysis with the use of a force plate (1000 Hz) and one electromiographical 

surface analysis, particularly through active bipolar electrodes placed on 7 

muscles (Deltoideus Anterior, Bíceps Brachii, Tríceps Brachii, Erector spinae 

longissimus, Gluteus Maximus, Rectus Femoris and Gastrocnemius Medialis). 

GS and TSR were the fastest techniques to in what concerns the beginning of 

the movement. On the block, TSR was biomechanically more effective than the 

other two start techniques, since it promoted the generation of greater 

horizontal and vertical impulses in the same period of time and given the same 

CM’s acceleration. TSF was quicker than GS in what concerns the first contact 

with the water. GS was the one technique that allowed the swimmer to reach 

the water with a higher horizontal speed. The total distance taken by CM in the 

action of start was greater with TSR. The greater muscular intensity was 

observed, for all the muscular groups under test, during the period of 

permanence of the swimmer on the block and in the phase of flight.  

Key-words: Swimming, Cinematic, Dynamometry, Electromyography, Ventral 

Start. 
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Resumé 
 
 
Le but dans ce travail est de réaliser une analyse biomécanique comparative 

afin d'identifier quelle technique est la plus efficace ainsi que les avantages et 

inconvéniants des trois techniques de départ pour la nage ventrale : le Grab 

Start (GS), le Track Start avec un pied sur le bord avant du plot (M.I. Droit ) en 

ayant le poids du corps le plus en avant possible du plot (TSF) et le Track Start 

avec un pied sur le bord avant du bloc et l'autre pied situé juste derrière, en 

ayant le poids du corps le plus en arrière du plot (TSR). La recherche actuelle 

est une étude de cas avec un nageur adulte masculin, de niveau élite national. 

Le nageur possède de l'expérience sur les trois techniques de départ. Le 

nageur a exécuté trois fois chacune des techniques de départ avec un intervalle 

entre chaque essai d’au moins trois minutes. Premièrement, une analyse 

cinématique fût réalisée en « dual-médias » par deux caméras vidéo (50Hz) et 

le logiciel APAS. Deuxièmement, une analyse cinétique avec l'utilisation d'une 

plateforme de force (1000Hz). Troisièmement, une analyse 

électromyographique de surface par l’utilisation d’électrodes bipolaires actives 

placées sur 7 muscles (le moyen glutéal, le deltoïde antérieur, le grand glutéal, 

le droit de la cuisse, le biceps brachial, le muscles érecteurs spinaux lombaires 

et le triceps brachial). Les GS et les TSR étaient les techniques les plus rapides 

en ce qui concerne le début du mouvement. Sur le bloc, le TSR était 

biomécaniquement plus efficace que les deux autres techniques de départ, 

puisqu’elle favorise la génération de plus grandes impulsions horizontales et 

verticales dans la même durée et dans le même parcours d'accélération du CM. 

Le TSF était plus rapide que le GS jusqu’au premier contact avec de l'eau. Le 

GS était la technique qui a permis au nageur d'atteindre l'eau avec une vitesse 

horizontale la plus élevée. On a observé une intensité musculaire plus grande, 

pour tous les groupes musculaires mesurés, au cours de la période durant 

laquelle le nageur est sur le plot et durant la phase d’envol.  

Mots-clefs: Natation purement sportive, cinématiques et dynamiques analyse, 

Électromyographie, ventrale depart 
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1. Introdução 
 

 

Segundo Vilas-Boas (1996), a natação continua frequentemente a ser 

vista como uma modalidade desportiva simples em virtude da sua natureza 

individual, cíclica e fechada. Contudo, a evolução da Natação Pura Desportiva 

(NPD) têm-se revelado um vasto campo de novas perspectivas de investigação 

que, consequentemente, permitem uma melhoria do rendimento dos seus 

intervenientes. Segundo Vilas-Boas et al (2000), podemos determinar a 

performance por um conjunto de factores e, entre eles, a habilidade para 

concretizar diferentes tarefas técnicas assume uma importância crítica. 

A NPD, dada a sua especificidade, revela-se como uma modalidade 

onde a técnica assume um papel decisivo devido à complexidade dos seus 

pressupostos técnicos. Desta forma, exige-se que os treinadores revelem 

conhecimentos em áreas tão diversas mas ao mesmo tempo tão conexas como 

a Fisiologia, Anatomia, Psicologia, Biomecânica, entre outras. Ainda de acordo 

com Vilas-Boas (1996), para além das instalações desportivas e a respectiva 

gestão, reconhece-se que um dos principais factores de desenvolvimento 

desportivo se consubstancia na implementação das competências do treinador. 

A NPD têm-se desenvolvido, com base em pressupostos científicos, no sentido 

de procurar quebrar barreiras na procura da vitória ou do estabelecer de novos 

recordes. Contudo, o alcançar destes últimos objectivos está sustentado em 

diferenças minimas que podem ir de décimos até centésimos de segundo. 

Segundo Maglischo (2003), a partida desempenha um papel de grande 

importância no desenrolar da prova de NPD e, consequentemente, no 

resultado final, pois pode representar 10% do tempo total para provas de 50 

metros e 5% em provas de 100 metros. Isto é, uma melhoria da técnica de 

partida pode vir a reduzir os tempos das provas, em média, em pelo menos 

0,1s. Ainda segundo este mesmo autor, o grande objectivo da partida reside na 

impulsão do nadador para a frente, o mais rapidamente possível, e o seu voo 

deve ser alargado porque assim que o nadador entra na água as forças de 

arrasto provocam uma diminuição da velocidade. Vários são os estudos que 
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procuram quantificar o tempo de partida em relação ao tempo de nado e ao 

tempo dispendido nas viragens de forma a permitir chegar a uma contribuição, 

destes aspectos, na performance geral durante uma prova de NPD (Seifert et 

al, 2007). 

Muitos dos estudos realizados na área da Biomecânica, relativamente às 

partidas em NPD, utilizam procedimentos da cinemetria e dinamometria para 

analisar e comparar dois tipos de partidas: Grab Start e Track Start. Contudo, 

apenas um estudo (Kruger et al, 2003) inovou no sentido de abrir o leque de 

observações dos dois tipos de partida com base em dados electromiográficos. 

Este estudo foi pioneiro na medida em que até aqui chegados nunca se tinham 

procedido a análises electromiográficas de partidas para nado ventral em NPD. 

Neste trabalho, utilizando variáveis cinemétricas, dinamométricas e 

electromiográficas, propomo-nos descrever, analisar e comparar, numa 

distância de 15m, três tipos de técnicas de partida para nado ventral: Grab 

Start (GS); e Track Start (TS) nas suas duas variantes: (i) a técnica clássica 

com a projecção máxima frontal do centro de massa (CM) - TSF, e (ii) uma 

outra variante, mais recente, com a projecção do CM para trás - TSR (Vilas 

Boas et al, 2000). 

Actualmente nas provas de NPD assistimos à presença destas três 

técnicas de partida (GS; TSF e TSR) mas sem um claro domínio por parte de 

qualquer uma delas, o que nos mostra que a escolha da técnica de partida por 

parte dos nadadores e treinadores não é consensual apesar de já existirem 

muitos estudos conlusivos sobre qual a melhor técnica a utilizar. Desta forma, 

da observação actual das provas em NPD o leque de técnicas de partida para 

as provas de nado ventral resume-se a estas três e, por isso mesmo, a opção 

do nosso estudo em centrar-se apenas e só nestas técnicas de partida. 

Inicialmente iremos realizar uma revisão da literatua disponível no que 

concerne à: importância das partida, a evolução da técnica e o actual estado de 

conhecimento no que diz respeito às vantagens e desvantagens das diferentes 

técnicas. 

O trabalho desenvolve-se, depois, com o enunciar dos nossos objectivos 

e hipóteses seguido do capítulo Material e Métodos, onde iremos caracterizar e 
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analisar o objecto de estudo, expor as variáveis fundamentais a observar, 

descrever o protocolo experimental, caracterizar a amostra e pormenorizar o 

procedimento experimental. De seguida, apresentaremos e discutiremos os 

resultados obtidos, analisando todas as variáveis estudadas. Por último, 

terminaremos com as conclusões finais do estudo. 
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2. Revisão da Literatura 
 

 

2.1. Enquadramento do Problema 
 

Para determinarmos o rendimento de um qualquer nadador teremos de o 

fazer em função do tempo, ou seja, desde o momento do sinal de partida até se 

finalizar a distância percorrida na prova. Contudo, esta perspectiva de ver o 

rendimento de uma prova de NPD como um todo deixou de fazer muito sentido 

a partir do momento em que se entende o nível alcançado por um nadador, 

nível este determinado pelo seu tempo na prova, como o somatório do 

rendimento alcançado em cada uma das fases que compõem essa mesma 

prova: tempo de partida; tempo de nado; tempo de viragem e tempo de 

chegada (Guimarães & Hay, 1985). Por sua vez, tanto as partidas como as 

viragens podem ser decompostas em várias fases (Fernandes e Vilas-Boas, 

2001), sendo uma delas o deslize posterior à entrada na água após um salto de 

partida e/ou após a impulsão na parede na sequência de uma viragem. 

Podemos observar que, a nível da competição, em NPD os recordes do mundo 

continuam a ser batidos às vezes por ínfimas margens e, em alguns casos, 

tempos que pensamos serem “impossíveis” de ser alcançados acabam por 

passar à história. Isto é o resultado de uma acção conjugada de factores, 

incluindo um aumento do número de participantes, melhor nutrição, inovados 

métodos de treino e melhorias nas técnicas de partida e mecânica das 

braçadas (Nelson et al, 1978). Para tornar ainda mais efectiva esta evolução, o 

papel desempenhado pelos investigadores na área da biomecânica tornou-se 

essencial. Daqui se pode depreender que a Biomecânica desempenha um 

papel fulcral no desenvolvimento e melhoria da prestação desportiva em 

natação. 

Centremos o nosso estudo na partida. A partida, em NPD, é considerada 

como um elemento de extrema importância para o sucesso em competições, 

particularmente nas provas de curta duração. Segundo Nelson et al (1978), as 

técnicas de partida para provas de nado livre, bruços e mariposa são 
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razoavelmente similares. Cossor & Mason (2000) referem, num estudo 

baseado nas performances obtidas durante as partidas nos Jogos Olímpicos de 

Sidney 2000, que os tempos de partida variam entre 0,8% e 26,1% do tempo 

total dispendido numa prova de NPD. Daqui se pode facilmente depreender a 

importância que os aspectos relacionados com as técnicas de partidas têm 

para a NPD. 

Segundo Counsilman et al (1989), os treinadores e atletas estão 

constantemente à procura de métodos para melhorar as performances dos 

atletas. Na NPD, em particular nas provas de curta duração, a partida 

desempenha um papel crucial para determinar o resultado final. “Treinadores, 

atletas e cientistas do desporto devem trabalhar em conjunto para encontrar a 

técnica de partida ideal, particularmente quando as provas são ganhas ou 

perdidas por uma fracção de segundo” (Miller et al, 2003). 

Daqui podemos concluir que cada segundo despendido no momento da 

partida, no nado e nas acções de viragem, terá um papel fulcral no resultado 

final de uma qualquer competição e, sobretudo, naquelas provas em que existe 

uma maior competitividade e menos diferença de tempos entre nadadores. 

Inicialmente, pensava-se que a partida seria mais eficiente se existisse 

uma certa oscilação dos braços, tendo a investigação sido centrada muito 

nesse aspecto nos seus primórdios. Até ao início de 1970 utilizava-se a técnica 

de partida dita convencional, com a oscilação dos braços, pois acreditava-se 

ser a melhor técnica de partida (In- Sik Shin et al, 1986). Contudo, com o 

evoluir e avançar dos tempos, uma determinada técnica de partida passou a 

ser mais comum e usual: em 1972, nos Jogos Olímpicos, vários nadadores 

especialistas em eventos de curta duração começaram a utilizar a partida GS, 

na qual os nadadores agarravam a parte da frente do bloco de partida, 

preferencialmente no lado de fora dos pés, com as duas mãos. Na posição 

inicial os joelhos estão flectidos em 30/40º (Maglisho, 1999; Costill et al., 1994; 

Alves, 1986), as mãos agarram o bordo anterior do bloco entre os pés – pega 

interior, por fora dos pés – pega exterior ou no bordo lateral do bloco – pega 

lateral. Enquanto a pega interior permite um maior afastamento entre os pés 

conduzindo a uma melhor colocação segmentar para a extensão explosiva dos 
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MI, a pega exterior permite uma acção desiquilibradora inicial mais eficaz 

(Alves, 1986). Nenhuma das posições, no entanto, se mostrou 

significativamente superior à outra no cômputo geral da partida (Maglisho, 

1999) e a escolha tende a recair nas características individuais de cada 

nadador, na sua sensibilidade e preferência (Alves, 1986). Os nadadores 

inclinam-se para a frente na GS, permitindo um ligeiro adiantamento do CM 

relativamente ao centro do bloco (Navarro et al., 1990). Vários treinadores 

sentiam que este tipo de partida permitiria aos nadadores impulsioná-los na 

direcção da água com mais força e com uma melhor partida (Bowers & 

Cavanagh, 1975), através da acção impulsionadora tanto dos MS como dos MI. 

Estes autores chegaram á conclusão que a superioridade da GS sobre a 

partida convencional residia no facto do nadador conseguir sair do bloco mais 

rápido e sem um decréscimo da velocidade no momento imediatamente 

anterior à entrada na água. Este tipo de partida não só permitia que o centro de 

massa (CM) fosse favoravelmente movimentado para a frente logo após o sinal 

de partida, como também permitia que o nadador tivesse uma maior 

estabilidade em cima do bloco e, dessa forma, reduzir a alguma tendência que 

pudesse existir para falsa partida.  

No voo observavam-se fundamentalmente duas técnicas diferentes: o 

voo “plano” e o voo “em arco”. Na técnica de voo “plano” os ângulos de saída 

variam entre os 10º e os 15º (Alves, 1986). O corpo do nadador contacta com a 

superfície da água em vários pontos simultaneamente, provocando uma rápida 

perda de velocidade durante o deslize (Maglisho, 1999). No voo “em arco” o 

ângulo de saída dos pés e das ancas em relação ao bordo superior do bloco de 

partida deve aproximar-se, segundo Maglisho (1999), dos 35º e 40º. O ângulo 

de saída, segundo Navarro et al. (1990), deve oscilar entre 30º a 35º 

relativamente ao CM. Nesta técnica o CM desloca-se no ar, percorrendo uma 

ampla trajectória parabólica com o corpo estendido, flectindo pela cintura no 

momento em que o corpo passa pelo ponto mais elevado da trajectória aérea 

(Costill et al., 1994). Após a flexão do tronco, os MI elevam-se para efectuar 

uma entrada o mais hidrodinâmica possível (Costill et al., 1994). A principal 

vantagem do voo “em arco” parece residir na menor resistência ao 

7 



Revisão da Literatura 

deslocamento ao entrar na água e, por isso, permitir um melhor deslize 

subaquático, além de uma maior distância de voo antes de entrar na água 

(Costill et al., 1994). No entanto, é uma técnica perigosa se executada em 

piscinas pouco profundas dado que o ângulo de entrada mais pronunciado 

origina que o percurso subaquático seja realizado bastante abaixo da superfície 

da água, o que obriga os nadadores a realizarem ajustes no sentido de mudar 

a direcção dideslocamento do corpor (Maglisho, 1999).  

Particularmente a partir de 1972 vários foram os estudos realizados que 

comparavam a “Partida Convencional” com a GS tendo sido observado que a 

grande vantagem alcançada com a última partida parecia residir na habilidade 

que o nadador possuía em realizar a pretensão dos músculos dos membros 

inferiores, resultando dai um melhor impulso (Nelson et al, 1978). A grande 

maioria dos estudos realizados veio confirmar esta teoria, tendo-se encontrado 

dados estatisticamente significativos da supremacia desta técnica de partida 

em relação a outras.   

Nas provas individuais com partidas para nado ventral, a GS é o tipo de 

técnica de partida mais utilizado pelos nadadores internacionais (Vilas-Boas et 

al., 2001).  

Contudo, ainda no ano de 1973 aparece um artigo completamente 

revolucionário no que diz respeito às técnicas de partida. Segundo Fitzgerald 

(1973), até então existiam duas técnicas de partida mais comuns utilizadas em 

NPD (Partida convencional e a Grab Start), mas uma terceira técnica de partida 

poderia rapidamente entrar no mundo da natação: a Track Start. Este autor, 

com o seu artigo, pretendeu demonstrar como poderia ser possível melhorar a 

performance dos nadadores com a introdução de uma nova técnica de partida 

inspirada nas partidas do atletismo denominadas de “Bunch Start”. O seu 

estudo sustentou-se em procedimentos com base na cinemetria e a Track Start 

apresentada possuía aspectos tanto da “Bunch Start”, utilizada no atletismo, 

como da GS utilizada na natação. Na sua conclusão podemos observar que a 

TS apresentava uma maior base de sustentação para o nadador, o que lhe 

permitiria uma maior estabilidade e colocar o seu centro de massa mais baixo o 

que permitiria ao nadador colocar o seu peso mais para proximo da borda do 
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bloco; a TS revelou ser a partida que proporcionou uma maior velocidade de 

saída e o autor considerou-a como a melhor técnica de partida, sobretudo para 

provas de curta duração.  

A posição de partida descrita foi como a seguinte (Fitzgerald, 1973): o 

nadador sobe para o bloco e agarra, com os dedos do pé da frente, o bloco de 

partida; estende a perna mais atrasada, flectindo levemente ao nível do joelho 

e dos flexores plantares do tornozelo da mesma perna; realiza uma flexão 

frontal do tronco, assumindo uma posição de inclinação similar à “Bunch Start”; 

as mãos são colocadas no bloco da mesma forma que na Grab Start; os braços 

estão totalmente estendidos e os dedos das mãos agarram o bloco; a cabeça 

relaxa entre os cotovelos, realizando uma leve flexão do pescoço de forma a 

eliminar qualquer tensão da coluna que poderia resultar numa exagerada 

inclinação do corpo à frente do nadador. 

Ao sinal de partida “Aos seus lugares”, o nadador: eleva as ancas para 

ficarem ligeiramente mais altas que os ombros, mas não exagerando nessa 

altura; verifica-se uma leve redução do declive formado pelas costas e os 

ombros causada pela elevação das ancas e a flexão tanto do tronco como do 

pescoço; a posição do corpo sofre uma deslocação para a frente assim como o 

peso do corpo será suportado pela perna da frente e mãos, com muito pouco 

peso na perna de trás; assiste-se a uma flexão dos dois joelhos com dorsi-

flexão no tornozelo da frente e uma flexão plantar do tornozelo da perna mais 

atrasada; o nadador faz uma profunda inspiração e segura-a para se 

concentrar no momento de saída após o tiro de partida. 

Atribuem-se duas vantagens à TS: maior rapidez na entrada na água, devida 

ao CM se deslocar quase directamente para a frente, para além do bloco de 

partida, até atingir um ponto em que inicia a fase descendente; maior impulso 

para a frente, uma vez que são produzidos dois impulsos e não um só 

(Maglisho, 1999). 

O grande problema desta técnica de partida centrou-se na não 

adequação dos blocos de partida para a execução da mesma. Isto é, os blocos 

utilizados por esta altura na natação mundial, não tinham o comprimento 

suficiente para que se pudesse adoptar a técnica de partida TS pois obrigava a 
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ter um bloco de partida com um comprimento maior para a melhor colocação 

do pé mais recuado. Daí que LaRue (1985), com a sua investigação conseguiu 

uma modificação nos blocos de partida, até então existentes, com vista a 

permitir que o suporte para a perna mais recuada da TS pois sem esta 

alteração os blocos não ofereciam a base de sustentação necessária para a 

correcta execução desta técnica de partida. Este mesmo autor conseguiu 

demonstrar que numa distância de 4 metros e com um bloco de partidas 

alterado, a Track Start seria, significativamente, a melhor técnica de partida. 

Contudo, desde 1973, com o estudo de Fitzgerald, até 1985 com o 

estudo apresentado por LaRue, outros estudos foram realizados e 

apresentados, de onde se destaca Ayalon et al (1975) que comparou quatro 

técnicas de partida e descobriu que uma dessas técnicas de partida 

denominada de “Bunch” Track Start se revelou significativamente mais lenta 

que a GS e a Partida Convencional numa distância de 5 metros.  

Já Zatsiorsky et al (1979), agora numa distancia de 5,5 metros, 

chegaram à mesma evidência que os autores anteriores. Contudo estes 

autores dividiram o seu estudo em dois protocolos: um primeiro com 45 

nadadores altamente qualificados que realizaram 4 técnicas de partida; o 

segundo com 60 nadadores de diferentes níveis desportivos que realizaram 3 

saltos verticais e três partidas em GS, apurando-se o melhor dos três para uma 

análise combinada com o peso e a altura na procura dos factores mais 

relevantes para uma performance de sucesso. Este foi um estudo pioneiro no 

sentido em que utilizou os seguintes procedimentos: cinemetria, dinamometria 

e velocimetria. 

No primeiro protocolo, as grandes diferenças encontradas residiram na 

fraca performance alcançada pela TS e encontraram-se diferenças em alguns 

indicadores biomecânicos: na GS a magnitude da força de reacção foi menor e 

a duração do tempo de saída do bloco foi maior comparativamente com a 

partida tradicional que utilizava uma ligeira oscilação dos braços (“Arm-swing 

start”).  

O segundo protocolo foi concebido com a clara intenção de avaliar e 

comparar os componentes biomecânicos seleccionados na partida GS de 
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forma a determinar o seu efeito na performance da partida (Zatsiorsky et al, 

1979). Estes autores dividiram o tempo de partida desde o sinal de partida até 

uma distância de 5,5 metros em três partes: (i) Tempo de suporte (“support 

time”): correspondente ao tempo que vai desde o sinal de partida até o pé 

deixar o bloco de partida; (ii) Tempo de voo (“flight time”): desde a saída do 

bloco (final do tempo de suporte) até à entrada da cabeça na água; (iii) Tempo 

de deslize (“glide time”): representa o período de tempo desde a entrada da 

cabeça na água até o pé atravessar a marca dos 5,5 metros. 

Zatsiorsky et al (1979), através da correlação destes três parâmetros, 

chegaram à conclusão que o tempo total de partida dependia, de uma forma 

mais consistente, do tempo de suporte e do tempo de deslize. Para além disto, 

determinaram que a eficiência das partidas em natação depende, 

significativamente, da capacidade do indivíduo saltar (medida pelo salto 

vertical), da altura e do peso corporal. Estas correlações puderam ser 

explicadas pelo seu relacionamento com a fase de voo e os movimentos na 

água, enquanto o tempo de suporte não se correlacionou com a altura do corpo 

nem com a habilidade de saltar do nadador. 

Vários estudos foram sendo efectuados sempre na tentativa de perceber 

qual das duas técnicas de partida seria a mais eficiente. Kirner et al (1989) com 

o objectivo de determinar qual o tipo de partida (GS ou TS) e o modo de 

entrada na água (Flat ou Hole) que resultaria numa partida mais rápida. Este 

estudo revelou ser inovador no sentido em que se concentrou em duas formas 

distintas de entrada na água, situação até aqui não estudada. Estes autores 

chegaram à conclusão que a Track Start – Flat revelou ser a mais rápida até 

uma marca de 8 metros, comparativamente com as outras técnicas de partida e 

de entrada na água e alertou os treinadores para o facto de não julgarem uma 

técnica de partida apenas e só pelo momento de entrada na água, ou seja, a 

fase de deslize mostrou ser o maior factor na performance global da partida e, 

dessa forma, uma boa partida só poderá ser avaliada pela observação de 

quem sai à frente no final do deslize.   

Conforme podemos observar no Quadro 1, vários foram os estudos 

efectuados relativamente às partidas, em NPD, para nado ventral. Diferentes 
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métodos, diferentes observações e diferentes conclusões. Mas o que se pode 

registar, com mais consistência, é que grande parte dos estudos realizados da 

década de 90 até aos dias de hoje, revela uma superioridade da técnica de 

partida Track Start.  
 

Quadro 1. Quadro resumo de alguns estudos já efectuados sobre as técnicas de partida em 

NPD. 

AUTOR MÉTODOS 
TÉCNICAS DE 

PARTIDA 
ESTUDADAS 

CONCLUSÕES 

Fitzgerald (1973) 
Comparação 

visual 

Partida convencional, 

GS e TS 

TS é superior na 

velocidade saída 

Ayalon et al. (1975) Tempo 

Swing Start, GS, 

Bunch Start, TS com 

suporte para a perna 

de trás 

TS: tempo no bloco é 

menor, sem benefícios 

nos 5m 

Zatsiorsky et al. 

(1979) 

Dinamómetria, 

cinemetria e 

velocímetria 

Forward swing, full 

range swing, GS e TS 

Superioridade da GS 

até uma distância de 

5,5m 

LaRue (1985) Cinemetria 
GS e TS com suporte 

para a perna de trás 

Superioridade da TS 

até uma distância de 

4m 

In-Sik Shin et al 

(1986) 

Tempo e 

Cinemetria 
GS e TS em 11m 

TS permite saída do 

bloco mais rápida; GS 

permite maior distância 

de voo; não se 

verificaram diferenças 

Counsilman et al. 

(1988) 
Cinemetria GS flat, GS scoop, TS 

Superioridade da GS 

flat aos 12,5m; a TS é 

mais rápida que a GS 

scoop 

Navarro et al (1989) 
Dinamómetria e 

cinemetria 

Saltos verticais e 

horizontais 

Melhor os saltos 

verticais 
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Quadro 1 (continuação) 

Kirner et al (1989) Cinemetria 
GS Flat; GS Hole; TS 

Flat e TS Hole 

TS e GS Flat são as 

mais rápidas até uma 

marca aos 8 metros 

Allen (1997) 
Dinamómetria e 

cinemetria 
GS e TS 

TS – tempo de partida 

(reacção) é mais curto 

Breed et al (2000) 
Dinamómetria e 

cinemetria 
GS, Swing Start e TSR 

TSR superior (amostra 

com non-competitive 

swimmers) 

Vilas-Boas et al 

(2000) 

Dinamómetria e 

cinemetria 
TSF e TSR 

TSF e TSR são validas 

pois as diferenças 

desaparecem quando 

se inicia a fase de 

deslize. TSF parece ser 

mais rápida que a TSR 

provavelmente devido 

ao menos tempo no 

bloco 

Holthe et al (2001) Cinemetria GS e TS TS superior 

Issurin et al (2003) Cinemetria GS e TS nos JO 2000 TS é superior 

Miller et al (2003) 
Dinamómetria e 

cinemetria 
GS e TS  

Kruger et al (2003) 

Dinamómetria, 

cinemetria e 

electromiografia 

GS e TS 

GS é superior apesar 

de parecer não existir 

uma vantagem 

significativa de 

qualquer uma das 

técnicas 

Vilas-Boas et al 

(2003) 

Dinamómetria e 

cinemetria 
GS, TSF e TSR 

Superioridade da TSF 

no início da partida; as 

três técnicas são 

válidas 

 

Contudo, a questão que se coloca perante a observação das provas de 

NPD é: qual Track Start é que estes estudos tiveram em consideração? O que 

acontece ao observarmos a competição, é que existem dois tipos de Track 

Start utilizados pelos nadadores. Uma partida em Track Start com o CM do 
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nadador projectado na parte de trás do bloco e outra variante em que o CM 

está projectado na parte da frente do bloco. Segundo Breed et al (2000), é 

necessário investigar diferentes variações da TS. Contudo, estes mesmos 

autores ao realizarem o seu estudo comparam a partida em Grab Start, Swing 

Start e a Track Start com o CM do nadador projectado na parte de trás do 

bloco. Concluíram que esta ultima técnica de partida, executada por nadadores 

de recreio, se mostrou mais efectiva do que as outras duas. 

No mesmo ano de 2000 outro estudo, utilizando variáveis cinemáticas e 

dinamométricas, realizado por Vilas-Boas et al (2000), conseguiu ir mais além 

na investigação ao caracterizar e comparar as duas variantes da técnica de 

partida em Track Start. Este estudo considerou as seguintes duas técnicas de 

partida: (i) a tradicional Track Start com o centro de massa (CM) projectado 

para a frente (TSF); (ii) a recente Track Start com o CM projectado atrás (TSR). 

Aqui chegados, conseguimos perceber que este estudo veio cravar um 

importante marco na investigação das técnicas de partida em NPD pois até 

aqui nunca se tinha verificado qualquer estudo que realmente se preocupasse 

e se centrasse nas diferentes variantes da técnica de partida Track Start 

adoptadas pelos nadadores na competição. Parecia existir um certo 

distanciamento da investigação com o que se estava a passar na competição 

e, este estudo, teve a capacidade de trazer ao debate científico a realidade das 

técnicas de partida em Track Start utilizadas pelos nadadores de competição. 

Três anos mais tarde, os mesmos autores actualizaram o seu estudo e 

apresentaram um outro, comparando na mesma as duas variantes da partida 

Track Start e a Grab Start o que permitiu tirar as dúvidas relativamente às três 

técnicas de partida mais comunmente utilizadas nas provas de NPD para nado 

ventral. 

As conclusões dos estudos de Vilas-Boas et al (2000 e 2003) revelaram 

que ambas as variantes da partida em Track Start se revelaram válidas porque 

apesar de existirem diferenças na fase anterior à entrada na água, essas 

mesmas diferenças eram desfeitas assim que a fase de deslize se iniciava. Os 

mesmos autores referem que até ao contacto do nadador com a água, a TSF 

revelou ser mais rápida do que a TSR, “provavelmente devido ao menor 
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período de tempo dispendido no bloco de partida” (Vilas-Boas et al, 2003). As 

grandes diferenças encontradas pareceram estar associadas à projecção atrás 

do CM na TSR. 

Neste mesmo ano de 2003, vários estudos foram publicados no sentido 

de se perceber qual das técnicas de partida Track Start e Grab Start seria a 

melhor para a NPD: 

 Issurin et al (2003) chegaram à conclusão que a Track Start, 

comparativamente com a Grab Start, revelou ser a técnica de partida que 

permite uma melhor reacção e eficiência da partida, observação esta feita 

até aos 15m das meias-finais e finais dos Jogos Olímpicos de Sydney 2000. 

Este estudo foi efectuado num ambiente competitivo em que os nadadores 

executavam as suas técnicas de partida favoritas e não tinham de passar 

por um período de tempo a treinar qualquer outra técnica de partida. Desta 

forma, este estudo pode considerar-se mais realista. 

 Miller et al (2003), utilizando uma análise cinemática e cinética das duas 

técnicas de partida mais estudadas (Grab Start e Track Start) em NPD, 

encontrou diferenças estatisticamente significativas no ângulo de saída, 

ângulo de entrada, na distância de voo, na força vertical absoluta, na força 

antero-posterior absoluta e no impulso da força antero-posterior, distância 

de voo e angulo de entrada. Diferenças não significativas foram registadas 

ao nível do tempo no bloco, tempo de voo e tempo de partida. 

 

Todos estes estudos tiveram em consideração, presumivelmente, 

apenas a tradicional técnica de partida Track Start com a projecção do CM á 

frente, pois com excepção do estudo apresentado por Vilas-Boas et al (2003), 

nenhum dos outros definia claramente qual das variantes da Track Start estava 

a ser utilizada.  

Por fim, o estudo que revelou ser o grande impulsionador do presente 

projecto de investigação a que nos propomos. Se analisarmos bem toda a 

investigação produzida ao longo dos últimos 50 anos no que diz respeito às 

técnicas de partida para nado ventral em NPD, podemos observar que, 

relativamente aos métodos utilizados, estes se centraram em observações 
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temporais, cinéticas e cinemáticas. Contudo, Kruger et al (2003) foram os 

pioneiros ao avançarem no sentido da introdução de mais uma variável 

biomecânica em estudo: a electromiografia (EMG). Até este estudo nada se 

sabia quanto à actividade eléctrica dos músculos no momento da partida para 

provas de nado ventral. 

Kruger et al (2003) compararam as técnicas de partida Grab Start e 

Track Start. Mais uma vez, apenas uma variante da partida TS foi utilizada sem 

uma clara definição de qual delas foi a estudada. Para este estudo foi utilizada 

uma amostra de 7 sprinters femininas dos vários escalões da selecção nacional 

Alemã, um conjunto de parâmetros cinemáticos e dinâmicos. Realce para o 

facto de o estudo da EMG ter sido efectuado apenas com uma única nadadora 

da amostra, o que pode ser revelador da ainda pouco evoluída tecnologia no 

sentido de proporcionar uma recolha de dados mais significativa nesta área de 

estudo biomecânica.  

Os resultados obtidos revelaram uma vantagem de 0,2 segundos da 

técnica de partida Grab Start comparativamente com a Track Start, contudo a 

maior parte das diferenças encontradas ao nível cinemático e dinamométrico, 

entre as duas técnicas de partida, parecem não indicar uma clara vantagem de 

uma técnica relativamente à outra.   
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3. Objectivos e Hipóteses 
 

 

3.1. Objectivos 
 

3.1.1. Objectivo geral 
 

O propósito desta investigação foi o de caracterizar, comparar e 

observar quais são as variáveis determinantes do tempo de partida, numa 

distância de 7,5 metros, para provas de nado ventral utilizando três técnicas de 

partida:  

 Grab Start; 

 Track Start: um pé no rebordo anterior do bloco e outro na parte posterior 

do mesmo, com o corpo mais à frente possível (CM puxado à frente) - TSF; 

 Track Start: um pé no rebordo anterior do bloco e outro na parte posterior 

do mesmo, com o corpo mais à retaguarda possível (CM puxado atrás) - 

TSR; 

Comparar a actividade eléctrica dos músculos propulsivos do membro 

inferior (MI) e superior (MS), durante a partida de nado ventral, realizada nas 

três técnicas acima citadas. 

 

3.1.2. Objectivos específicos 
 

Para concretizarmos o objectivo anteriormente exposto, definimos os 

seguintes objectivos específicos, que pensamos complementar uma possível 

discussão e conclusões do nosso trabalho: 

 Objectivo 1: Descrever e comparar as variáveis temporais e cinemáticas 

para as quatro fases da partida de nado ventral nas três técnicas de partida. 

 Objectivo 2: Descrever e comparar as variáveis dinâmicas durante a fase de 

saída do bloco nas três técnicas de partida; 
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 Objectivo 3: Identificar a magnitude da relação das variáveis cinemáticas e 

temporais com o tempo total de partida nas três técnicas de partida. 

 Objectivo 4: Descrever e comparar a activação dos principais músculos 

seleccionados dos MS, MI e tronco, nas três técnicas de partida 
 

3.2. Hipóteses 
  

Decorrentes dos objectivos em cima propostos, e tendo em conta a 

revisão bibliográfica efectuada, formularam-se as seguintes hipóteses: 

 Hipótese 1: Haverá diferenças significativas relativamente às variáveis 

analisadas, para as quatro fases da partida do nado ventral, nas três 

técnicas de partida. 

 Hipótese 2: Haverá diferenças significativas relativamente às variáveis 

dinâmicas analisadas na fase de saída do bloco, nas três técnicas de 

partida; 

 Hipótese 3: Existem diferenças significativas entre os valores cinemáticos e 

temporais com o tempo total de partida, comparando as três técnicas de 

partida; 

 Hipótese 4: A actividade electromiográfica revela ser significativamente 

diferente nas três técnicas de partida. 
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4. Metodologia 
 

 

4.1. Caracterização da amostra 
 

A amostra do nosso estudo, dado tratar-se de um estudo caso, apenas 

constou de um nadador do sexo masculino, de alto nível desportivo nacional, 

pertencente à categoria Senior e oriundo de um clube filiado na Associação de 

Natação do Norte de Portugal. No Quadro 2 podemos encontrar uma descrição 

e caracterização mais pormenorizada através dos valores relativos à idade, 

massa, altura, anos de treino e tempos para as provas de 50m e 100m na 

técnica de Crol em piscina de 25m. 

 

Quadro 2. Valores de algumas características físicas do sujeito da amostra 

Sexo 
Idade 
(anos) 

Massa 
(Kg) 

Altura 
(m) 

Anos 
treino 

Tempo 
50m 
(s) 

Tempo 
100m 

(s) 

Masculino 24 88 1.91 15 22.70 49.82 

 

 

4.2. Protocolo de Avaliação 
 

A recolha dos dados foi realizada numa unica sessão, da parte de tarde. 

No ínicio da sessão o nadador foi pesado por uma balança Tanita (TBF, 305, 

Japão) e medido por um estadiometro. 

O nadador realizou 3 ensaios em cada uma das três técnicas de partida 

a estudar (GS, TSF e TSR), totalizando 9 partidas, sempre à velocidade 

máxima. A ordem das partidas foi previamente definida, tendo-se iniciado com 

GS, depois TSF e finalizado com a TSR. De seguida descrevem-se os 

procedimentos utilizados para a recolha e análise dos dados cinemáticos, 

dinâmicos e eletromiográficos. 
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4.3. Procedimentos 
 

4.3.1. Cinemetria 
 

Para a aquisição das medidas das variáveis cinemétricas foi utilizado um 

sistema de vídeo composto por uma câmara digital Sony DCR-HC42E (50Hz) 

colocada a 5m da parede testa de partida da piscina. Esta câmara digital ficou 

localizada externamente, perpendicularmente ao movimento, sobre um tripé, 

com altura aproximada de 75 cm e responsável por captar as imagens 

referentes ao movimento de partida do nadador, em cima do bloco, durante a 

partida, fase de voo e entrada na água. 

Na fase inicial da captação das imagens, foi registado durante 30s um 

objecto de calibração bidimensional de forma rectangular plana, constituída por 

4 pontos de calibração. O objecto de calibração foi colocado no plano do 

movimento de partida, tendo como objectivo permitir a posterior calibração e 

transformação das coordenadas do sistema informático, em coordenadas reais. 

Outra câmara de vídeo colocada de uma forma sobreposta a uma 

câmara de vídeo subaquática, lateral, ambas fixas num trolley. Este trolley foi 

puxado e deslocado ao longo da parede lateral da piscina, por operador 

experimentado, em velocidade aproximada à que o nadador executara os 

saltos. 

As câmaras de vídeo foram ajustadas e alinhadas através de um 

referencial externo visível nas duas câmaras e de um nadador, colocados no 

plano do movimento do salto de partida, para que a linha de separação das 

duas imagens coincidisse com a linha de água. Para criar apenas uma única 

imagem com as duas câmaras, as imagens recolhidas foram compostas numa 

mesa de mistura que permitiu obter na metade superior as imagens oriundas 

da câmara de superfície e a metade inferior das provenientes da câmara 

colocada dentro de água, produzindo-se desta forma, imagens de “duplo-meio” 

pois através deste procedimento foi-nos possível ter uma melhor reconstituição 

de todas as fases da partida ao mesmo tempo que diminuiu o erro provocado 
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pela refracção da luz noz dois distintos meios de propagação (ar/água) e erros 

de paralaxe. 

A digitalização das imagens captadas foi realizada através do programa 

APAS (Ariel Dynamics Inc, USA) que incluiu os seguintes procedimentos: (i) 

conversão das imagens registradas em fita magnética em formato de vídeo 

para Windows ou NT (avi); (ii) adoção do modelo espacial a adotar na análise 

de todas as fases da partida – baseado no modelo de Zatsiorsky et al. (1983), 

adaptado por De Leva (1996), composto por 20 pontos anatómicos de 

referência, definindo 10 segmentos corporais (explicação mais detalhada no 

ponto seguinte); (iii) introdução dos seis pontos do sistema de calibração das 

coordenadas de posição (x,y) para o sistema de referência usado; (iv) 

digitalização do ponto de controle (ponto fixo que terá de ser visível em todas 

as imagens analisadas) e dos 20 pontos antómicos utilizados para o nadador 

digitalizado, sendo a frequência de leitura das imagens de vídeo de 50 Hz; (v) 

reconstrução bidimensional de toda a partida, a partir do procedimento Direct 

Linear Transformation (APAS) concomitantemente a filtragem dos dados em x 

e y uma frequência de corte de 5 Hz no sistema de Digital Filter Algorithm 

(APAS), para serem removidos quaisquer pequenos erros aleatórios 

decorrentes do processo de digitalização; (vi) visualização dos resultados por 

meio de gráfico, numérico e pictórico e (vii) a realização de cálculos para a 

obtenção de determinados resultados estabelecidos nos parâmetros em estudo 

e, que não são diretamente determinados pelo programa informático. 

O modelo antropométrico utilizado, de massa e localizações relativas 

dos centros de massa dos diferentes segmentos, permitiu o cálculo de de todos 

os seguintes parametros: tempos, posicionamentos, deslocamentos, ângulos e 

velocidades. 

 

4.3.1.1. Modelo Anatómico 
 

O modelo anatómico definido foi o de Zatsiorsky com as alterações 

introduzidas por De Leva (1996). 
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Foram definidos 20 pontos anatómicos de referência: 

• Vertex; 

• Lobo da orelha esquerda; 

• Ombro esquerdo e direito; 

• Cotovelo esquerdo e direito; 

• Pulso esquerdo e direito; 

• Ponta do dedo médio da mão esquerda e direita; 

• Anca esquerda e direita; 

• Joelho esquerdo e direito; 

• Tornozelo esquerdo e direito; 

• Calcanhar esquerdo e direito; 

• Ponta do hálux do pé esquerdo e direito. 

 

Estes pontos, numerados de 1 a 20, determinaram os seguintes 

segmentos corporais: 

• Cabeça (1,2) 

• Braço (3,4) 

• Antebraço (5,6) 

• Mão (7,8,9,10) 

• Anca (11,12) 

• Coxa (13,14) 

• Perna (15,16) 

• Pé (17,18,19,20) 

 

Após definido o modelo antropométrico, foi efectuada a digitalização de 

todos os pontos referidos para a totalidade de fotogramas correspondentes à 

sequência de imagens definidas para o tratamento. 
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4.3.2. Dinamometria 
 

Para avaliar as variáveis dinamométricas em estudo no bloco, utilizou-se 

uma plataforma de forças fixa a um suporte especialmente concebido para este 

efeito, colocado na parede testa da Piscina, a 7m da parede lateral onde se 

encontravam as câmaras de vídeo e uma altura de 75cm relativamente à linha 

da água e com uma inclinação não superior a 10º. Este sistema permitiu medir 

a força, potência, a velocidade e o impulso que o nadador exerceu no bloco de 

partida. 

Os dados da plataforma foram recolhidos, amplificados e filtrados 

analogicamente (passa-baixo) a 100 Hz e digitalizados em 16 bits a uma 

frequência de 1000 Hz. A plataforma é uma Bertec 4060-15, por células de 

carga com não-linearidade, cross-talk e histerese inferiores a 1%. O ADC, 

Biopac, tem uma precisão de 0.0003% FSO. 

De forma a proteger a plataforma de forças do contacto com a água, a 

mesma foi alvo de um processo de impermeabilização e isolamento através do 

recurso a revestimentos plásticos e fitas adesivas impermeáveis, 

proporcionando uma superfície antiderrapante. 

 

4.3.3. Electromiografia 
 

A aquisição dos dados relativos ao registo electromiográfico dos 

músculos seleccionados foi efectuada por EMG sup, mais especificamente, 

através de eléctrodos bipolares. A fim de evitar qualquer perturbação ao 

nadador, todos os cabos dos eléctrodos foram unidos num cabo único, 

irrompendo por um orifício comum na parte anterior (abdominal) do fato de 

banho utilizado (fato fastskin completo – marca speedo®). Este cabo único 

permitiu a ligação entre os eléctrodos até um receptor exterior, cabo este que 

esteve desenrolado dentro de água. O cabo comum através da sua acopolação 

a uma placa de conversão analógico/digital (A/D) permitiu não só a posterior 

importação do sinal EMG para um PC, bom como o seu respectivo tratamento. 
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Todo este processo foi realizado na piscina, dentro de uma sala com ar 

condicionado, de forma a reduzir a temperatura ambiente, o grau de humidade 

do ar e diminuir a probabilidade de transpiração do nadador. 

Antecedendo a impermeabilização dos eléctrodos e após o nadador ser 

familiarizado com o movimento de Contração Isométrica Voluntária Máxima 

(CIVM), realizou uma CIVM, a qual foi induzida por resistência manual de três 

investigadores. Este aspecto do protocolo prende-se com a necessidade de se 

proceder, durante a análise quantitativa, à normalização em amplitude dos 

resultados, de forma a permitir a comparação entre os valores de EMG obtidos 

em condições diferentes (Basmajian e De Luca, 1985; Correia e Mil-Homens, 

2004). Como notam os autores citados, as técnicas de normalização também 

permitem a comparação dos valores EMG obtidos em momentos diferentes, 

após a redução da intervenção de variáveis como a impedância da pele ou o 

ponto de colocação dos eletrodos no músculo. 
 

4.3.3.1. Preparação da pele 
 
Retiraram-se todos os pelos nas zonas a avaliar, esfregando-se e 

limpando-se posteriormente, com a aplicação de álcool etílico, de forma a 

remover a camada sebácea e, consequentemente, diminuir a resistência 

cutânea e/ou variações nos resultados causadas por este motivo. 
 

4.3.3.2. Colocação, fixação e impermeabilização dos Eléctrodos 
 

A colocação dos eléctrodos na superfície da pele seguiu as 

recomendações europeias que podem ser observadas no Quadro 3 

apresentado se seguida. O eléctrodo de referência (terra) foi colocado sobre o 

joelho (rótula) visto não interferir com o movimento do nadador. A 

impermeabilização dos eléctrodos foi realizada com a utilização, em primeiro 

lugar, de um penso tipo spray permeável ao vapor de água OpSite®, coberto 

posteriormente com uma camada de pensos Tegaderm3M® (5x7cm), com a 
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clara intenção de aumentar a resistência à água. Esta metodologia já tinha sido 

seguida por Kruger et al. (2003).  
 

Quadro 3. Recomendações Européias da colocação dos eléctrodos para os músculos 

Deltoideus Anterior, Bíceps Brachii, Tríceps Brachii, Erector spinae longissimus, Gluteus 

Maximus, Rectus Femoris e Gastrocnemius Medialis (adaptado de Hermens et al., 1999).    

Grupo 
muscular 

Posição inicial Distância inter 
eletrodos 

Localização 
anatômica 

Orientação 
anatômica 

Ilustração 

Deltoideus 
Anterior 

Sentado com os 
braços suspensos 
verticalmente e a 

palma da mão 
apontando em 
rotação medial 

 

20 mm Colocados a um 
dedo de 

extensão distal e 
anteriormente ao 

acrômio 

Na direção da 
linha entre o 
acrômio e o 

polegar 

 
 

Bíceps Brachii 
(cabeça longa) 

Sentado com o 
cotovelo 

flexionado em um 
ângulo direito e 
antebraço em 

supinação 

20 mm Colocados na 
linha entre o 

acrômio medial e 
a fossa cúbita a 

1/3 da fossa 
cúbita 

Na direção da 
linha entre o 
acrômio e a 
fossa cúbita 

 
 

Tríceps Brachii 
(cabeça longa) 

Sentado com o 
ombro em 

abdução de 
aproximadamente 
90º com o braço 

flexionado a 90º e 
a palma da mão 

em pronação 

20 mm Colocados a 
50% da linha 
entre a crista 
posterior do 
acrômio e o 

olecrâneo a dois 
dedos de 

extensão medial 
a linha 

Na direção a 
linha entre a 

crista posterior 
do acrômio e 

olecrâneo 

 
 

Erector spinae 
longissimus  

Inclinado com a 
coluna lombar 

levemente 
flexionada 

20 mm Colocados a um 
dedo lateral do 

processo 
espinhoso da L1 

Verticalmente 

 
 

Gluteus 
Maximus 

Deitado em 
decúbito ventral 

20 mm Colocados a 
50% da linha 

entre a vértebra 
sacral e o 

grande trocânter 

Na direção da 
linha da espinha 
ilíaca superior 
para o meio do 

aspecto posterior 
da coxa 

 
 

Rectus 
Femoris 

Sentado com os 
joelhos levemente 

flexionados e a 
porção superior 

do corpo em 
semi-extensão 

20 mm Colocados a 
50% da linha da 
espinha ilíaca 

anterior superior 
para a porção 

superior da 
patela 

Na direção da 
linha da espinha 
ilíaca superior 
para a porção 

superior da 
patela 

 
 

Gastrocnemius 
Medialis 

Em decúbito 
ventral, com 

joelhos 
extendidos e os 

pés apoiados em 
uma superfície 
mais elevada 

20 mm Colocados na 
maior 

proeminência do 
músculo 

Na direção da 
perna 
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4.3.3.3. Aquisição dos Dados 
 

Todo o registo EMG dos sete músculos anteriormente apresentados foi 

efectuado por EMG de superfície, através de eletrodos de superfície Ag / AgCl 

(Unilect), circulares, com um diâmetro de 5 mm, de configuração bipolar e 

activos, colocados sobre a superfície cutânea onde se projetavam os músculos 

que se pretendia investigar, tendo em consideração que um dos electrodos, o 

de terra, foi colocado sobre a rótula. O pré-amplificador (2.5 x 1.8 cm) utilizado 

foi o de AD621 Bn, com um ganho de 100 e um fator de rejeição do modo 

comum (Common Mode Rejection Ratio - CMRR) igual a 110 dB (Carvalho et 

al., 1999). Para Gonçalves et al. (2006), este circuito integrado garante um 

baixo erro no ganho e nos valores de ruído. Posteriormente, o sinal registrado 

foi conduzido por cabos de 25 m para o amplificador principal, onde foi 

condicionado e amplificado 11 vezes, numa amplificação total de 1100 

(Gonçalves et al. 2006). O isolamento dos eletrodos ativos foi realizado com 

cola especial Araldit®.  

Como forma de evitar qualquer perturbação ao nadador, todos os cabos 

dos eléctrodos foram unidos num cabo único, irrompendo, por um orifício 

comum na parte abdominal do fato de banho utilizado (fato fastskin completo – 

marca speedo®). Este cabo ficou desenrolado, com bastante amplitude, no 

fundo da piscina e á medida que o nadador se deslocava o cabo ia 

desenrolando naturalmente. 

Os sinais adquiridos pelo eletromiógrafo foram convertidos por um 

conversor analógico/digital (A/D) a 16bits de resolução (BIOPAC Systems, Inc.) 

e com um input da faixa de tensão de ± 10 volts, a uma taxa de aquisição de 

1000 amostras por segundo, com possibilidade de obter até oito canais para 

SEMG. O aparelho foi alimentado por uma bateria de 15 volts (10 x 1.5V) e 

permitiu a posterior importação do sinal eletromiográfico para um PC, assim 

como o respectivo tratamento dos dados. 
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4.4. Sincronização entre a plataforma de força e o vídeo 
  

A sincronização entre os dados da plataforma de força, EMG e vídeo, foi 

obtida por diversos sinais elétricos emitidos inicialmente pelo acionamento de 

um dispositivo luminoso, LED e posteriormente por um dispositivo acústico 

utilizado pelo “juiz de partida” (Prostart). Os dispositivos estiveram ligados com 

uma unidade de interface conectada a um conversor analógico-digital Biopac 

16 bits. Este conversor estava ligado a um computador, onde foi possível 

analisar o instante do sinal da partida, através do software Acqknowledge 3.8.1.  

Para o reconhecimento nas imagens do instante em que a partida foi 

dada realizamos a razão entre o tempo do sinal da partida registrado pelo 

Prostart e o valor de cada frame (0.02 s). O resultado obtido foi adicionado ao 

valor da frame correspondente ao início do sinal luminoso nas imagens. 

A sincronização elétrica entre o sinal de partida (Prostart), plataforma e 

EMG teve uma precisão melhor que 1ms, enquanto o LED estava sincronizado 

com o sinal de partida, também com precisão inferior a 1ms, e emitia um sinal 

ótico no registro do vídeo, de duração superior a 0.1s, visível nas duas 

câmeras. 

4.5. Análise das curvas 
 

Todo o estudo realizado analisando a o período de tempo em que o 

nadador permanece no bloco, assim como os dados provenientes da EMG 

foram determinadas através do MatLab 8.0. A seguir iremos detalhar como se 

efectuou esse processo de determinação. 

 

4.5.1. Dinamometria 
 

Inicialmente tivemos de filtrar o sinal a partir da componente vertical da 

força, retirando-se o off-set. De seguida, determinámos o início do primeiro 

movimento perceptível de partida, que aconteceu no instante que a 

componente de força horizontal começasse visivelmente a crescer. 
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Confrontamos este método com as imagens de vídeo e logo verificamos que 

esta seria a melhor maneira de certificarmos que ali se tratara, efectivamente, 

do primeiro movimento perceptível no início da partida dado que este 

procedimento se revelou mais fidedigno do que apenas nos centrarmos no 

registo de vídeo. 

Determinado este primeiro momento, o passo seguinte consistiu em 

verificar o fim do movimento do salto (final da fase de impulsão). Este 

considerou-se ter ocorrido quando a curva da componente antero-posterior 

atingiu o valor zero. 

Concluída esta etapa de determinação do primeiro movimento 

perceptível até ao fim do movimento do salto no bloco, passamos a analisar 

todas as curvas individualmente para cada técnica de partida. Obtivemos uma 

curva média da componente horizontal e vertical em cada tipo de técnica de 

partida estudada.  

Os dados obtidos e relativos ao período da permanência dos pés na 

plataforma foram normalizados ao tempo total da duração do evento, como 

também os dados alusivos ao impulso foram normalizados ao Impulso Total do 

movimento de saída dos pés da plataforma. Todos os registros foram 

posteriormente normalizados a T=100%, ou seja, o momento do início da 

partida correspondeu ao T=0% e a perda de contato dos MI com a plataforma 

de força foi determinada por T=100%. 

As curvas das três componentes da força obtidas pela plataforma de 

força Bertec 4060-15 foram tratadas através do recurso ao programa MatLab 

8.0. 

   

4.5.2. EMG 
 

O sinal EMG bruto só nos permite interpretar, qualitativamente, os dados 

experimentais obtidos. Deste modo, procedeu-se ao processamento desse 

sinal através do programa de aquisição e tratamento de dados Acqknowledge® 

e posterior tratamento em MatLab 8.0.  
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Os dados obtidos e relativos aos registos da EMG, designadamente em 

cada fase do movimento, foram normalizados ao tempo total dessa mesma 

fase a que correspondem. Todos os registos foram posteriormente 

normalizados a T=100%, ou seja, a primeira fase correspondeu ao T=0% e o 

atingir dos 7,5m foi determinada por T=100%. 

Com a utilização deste último programa (MatLab 8.0), foi-nos possível 

obter para cada músculo seleccionado a média e o desvio padrão do seu 

comportamento ao longo das cinco fases estudadas. 

4.6. Factores determinantes na avaliação técnica da partida 
  

Qualquer que seja a técnica de partida utilizada será sempre constituída 

por quatro fases: permanência no bloco, voo, entrada na água e deslize. 

As quatro fases apresentadas anteriormente não podem ser desligadas 

umas das outras porque estão interligadas entre si e cada fase influência o que 

irá acontecer na fase seguinte, ou seja, o que acontece na fase de 

permanência no bloco determina o alcance de voo, a velocidade e o ângulo de 

entrada na água; tudo o que acontece na fase do voo relaciona-se com a 

posição do corpo do nadador na entrada da água e, finalmente, a fase de 

entrada na água têm um papel fundamental em tudo aquilo que posteriormente 

irá acontecer no momento do deslize até ao início do nado propriamente dito. 

 

4.7. Definição de variáveis 
 

As variáveis estudadas têm a sua origem nos métodos de medição 

utilizados neste estudo: a cinemetria, a dinamometria e a electromiografia. 

No nosso estudo, as variáveis independentes são as técnicas de partida 

GS, TSF e TSR. 

No que diz respeito às variaveis dependentes, são todos os parâmetros 

de análise que passamos a referir de seguida: 
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4.7.1. Análise cinemática 
 
4.7.1.1. Análise temporal 
 Para a análise temporal os parâmetros a avaliar desde o sinal de partida 

até as mãos atingirem os 7,5m foram: 

a) Tempo de reacção (Tr) - tempo decorrido desde o instante em que é 

dada a partida até o momento em que o nadador inicia o movimento 

(s). Valores obtidos através da plataforma de força. 

b) Tempo de impulsão (Ti) - tempo decorrido desde o instante em que o 

nadador inicia o movimento até o momento em que os pés deixam o 

bloco. Valores obtidos através da plataforma de força. 

c) Saída do bloco (T1) = Tr + Ti - tempo decorrido desde o instnte em 

que é dado o sinal de partida até ao momento em que o nadador 

deixa o bloco. Valores obtidos através da plataforma de força. 

d) Duração da fase de voo (Tv) - tempo decorrido desde o momento em 

que o nadador deixa o bloco até ao instante em que toca na água. 

Valores obtidos através do registo de vídeo. 

e) Tempo desde a partida até tocar na água (T2) – tempo decorrido 

desde o instante em que é dada a partida até ao instante em que o 

nadador toca na água. Valores obtidos através do registo de vídeo. 

f) Tempo de entrada na água (Te) – tempo decorrido desde o instante 

em que o nadador toca na água até ao primeiro momento em que o 

corpo do nadador imerge. Valores obtidos através do registo vídeo. 

g) Tempo desde a partida até o corpo entrar todo na água (T3) – tempo 

decorrido desde o instante em que é dada a partida até ao primeiro 

momento em que o corpo do nadador imerge. Valores obtidos 

através do registo vídeo. 

h) Tempo de deslize (Td) – tempo decorrido desde o momento em que 

o corpo do nadador entra totalmente na água até ao momento em 

que o nadador alcança os 7.5m. Valores obtidos através do registo 

vídeo. 
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i) Tempo total de partida (T4) – tempo decorrido desde o instante em 

que é dada a partida até ao momento em que o nadador alcança o 

fim do campo de visão. Valores obtidos através do registo de vídeo. 

 
Posições 
Relativamente às posições do CM procedemos à recolha da seguinte 

informação: 
I. Posição horizontal e vertical do CM na posição inicial (X0 e Y0) – 

posição horizontal e vertical do CM no instante em que é dada a 

partida (m). Valores obtidos através do registo vídeo. 

II. Posição horizontal e vertical do CM na saída do bloco (X1 e Y1) – 

posição horizontal e vertical do CM no momento em que o nadador 

deixa o bloco (m). Valores obtidos através do registo vídeo. 

III. Posição horizontal e vertical do CM na entrada na água (X2 e Y2) – 

posição horizontal e vertical do CM no momento em que o nadador 

toca na água (m). Valores obtidos através do registo vídeo. 

 

Espaços percorridos 

Para os espaços percorridos pelo nadador avaliamos os seguintes 

parâmetros: 

IV. Espaço percorrido pelo CM até sair do bloco (EP1) - espaço 

percorrido pelo CM, desde o instante que é dada à partida até o 

momento que o nadador deixa o bloco de partida (m). Valores 

obtidos através do registo de vídeo. 

V. Espaço percorrido pelo CM em voo (EP1a2) - espaço percorrido pelo 

CM, desde o momento que o nadador deixa o bloco de partida até ao 

momento que o nadador toca na água (m). Valores obtidos através 

do registo de vídeo. 
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Ângulos 

No que diz respeito aos ângulos procedemos à recolha da seguinte 

informação: 

VI. Ângulo do tronco na entrada da água (ATT2) – ângulo formado entre 

o segmento de recta que liga o ombro à anca e a horizontal (º). 

Valores obtidos através do registo de vídeo. 

VII. Ângulo do antebraço no momento em que o nadador toca na água 

(AATB2) – ângulo formado entre o segmento de recta que liga o 

cotovelo ao pulso e a horizontal (º). Valores obtidos através do 

registo de vídeo. 

Velocidades 

Para as velocidades alcançadas pelo nadador procedemos à recolha da 

seguinte informação: 

VIII. Velocidade horizontal e vertical do CM na saída do bloco (Vx1 e Vy1) 

- velocidade horizontal e vertical do CM no momento que o nadador 

deixa o bloco (m/s). Valores obtidos através do registo de vídeo. 

IX. Velocidade horizontal e vertical do CM no momento que o nadador 

toca na água (Vx2 e Vy2) - velocidade horizontal e vertical do CM no 

momento que o nadador toca na água (m/s). Valores obtidos através 

do registo de vídeo. 

4.7.2. Análise dinâmica 
 

Procedemos à recolha da seguinte informação: 

a) Impulso horizontal (Ih) – integral da força horizontal realizada no 

bloco em ordem ao tempo (N). Valores obtidos através da plataforma 

de força. 

b) Impulso vertical (Iv) – integral da força vertical realizada no bloco em 

ordem ao tempo (N). Valores obtidos através da plataforma de força. 

c) Resultante do impulso. 
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4.7.3. Análise electromiográfica 
 

Para a análise electromiográfica procedemos a uma descrição da 

actividade eléctrica dos músculos seleccionados ao longo não de quatro mas 

sim de cinco fases da partida de nado ventral. Optamos por cinco fases uma 

vez que queremos perceber qual o comportamento dos músculos 

seleccionados no momento imediatamente anterior ao sinal de partida e que é 

caracterizado pela definição da posição inicial de partida. Desta forma o nosso 

objectivo passou por perceber como se comportam os musculos escolhidos, 

concretamente a intensidade EMG, nas seguintes fases: 

a. Fase 1 – desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de 

partida. 

b. Fase 2 – desde o sinal de partida até ao primeiro movimento 

perceptível feito pelo nadador.  

c. Fase 3 – desde o primeiro movimento perceptível do nadador 

até à saída do bloco. 

d. Fase 4 – desde o instante final da saída do bloco até ao 

primeiro toque na água. 

e. Fase 5 – desde o primeiro toque na água até ter atingido a 

marca dos 7,5m. 

4.8. Procedimentos estatísticos 
 

A totalidade dos dados proveniente do nosso estudo-caso foi tratada 

estatisticamente através do programa Microsoft Excel 2007 versão XP e 

MatLab R2008. 

Foram calculados as médias e os desvios padrão dos resultados obtidos 

nas variáveis dependentes estudadas.  
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5. Apresentação dos Resultados 
 

 

Neste capítulo, iremos apresentar os resultados obtidos em todas as 

variáveis por nós estudadas para a análise dos factores determinantes de 

eficácia da técnica de partida. Contudo, devemos salientar o facto de este 

trabalho ser um Estudo-caso, que não poderá ter um poder de influência muito 

elevado. 

5.1. Análise Cinemática 
 

5.1.1. Análise temporal 
 

Neste ponto iremos debruçar-nos sobre as acções no bloco que vão 

desde o tempo de reacção até ao tempo total da partida atingido na marca dos 

7,5m. 

No Quadro 4 podemos observar que no tempo de reacção, que vai 

desde o momento em que é dado o sinal de partida até ao primeiro movimento 

perceptível do nadador, as três técnicas de partida apresentaram valores 

similares quanto ao tempo registado pois a diferença situou-se apenas em 

0.01s entre as três.  
  

Quadro 4. Valores médios e respectivos desvio padrão (méd±dp) dos valores obtidos para as 

variáveis temporais das três técnicas de partida: Grab Start (GS), Track Start F (TSF) e Track 

Start R (TSR). 

Variáveis temporais (s) GS TSF TSR 

Tempo (T) de reacção (s) 0.18±0.01 0.19±0.02 0.18±0.00 

T de impulsão (s) 0.87±0.03 0.77±0.04 0.86±0.02 

T de bloco – T1 (s) 1.06±0.03 0.95±0.04 1.04±0.03 

T de vôo (s) 0.21±0.03 0.22±0.04 0.24±0.03 

T desde a partida até tocar na água – T2 (s) 1.27±0.06 1.17±0.01 1.28±0.00 

T de entrada na água (s) 0.43±0.05 0.37±0.01 0.41±0.01 

T desde a partida até o corpo entrar todo na água – T3 (s) 1.69±0.11 1.54±0.03 1.69±0.01 

T de deslize 0.95±0.11 1.16±0.11 0.85±0.24 

T total de partida, 7,5m – T4 (s) 2.65±0.06 2.70±0.14 2.54±0.23 
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Tanto a GS (0.18±0.01s) como a TSR (0.18±0.00s) foram as duas 

técnicas de partida mais rápidas, enquanto que a TSF (0.19±0.02s) foi a mais 

lenta dentro das três mas sem diferenças significativas entre elas. 

No que diz respeito ao tempo de impulsão (conforme se pode observar 

na Figura 1), foi a TSF (0.77±0.04s) que se revelou como a técnica com um 

menor tempo de impulsão com uma diferença significativa verificada a seu 

favor, em média, de quase menos 0.1s em relação às duas outras técnicas de 

partida analisadas. Ainda na sequência deste resultado, não foi de estranhar 

que no tempo de bloco (T1), isto é, o somatório do tempo de reacção com o 

tempo de impulsão, a TSF (0.95±0.04s) voltasse a ser a mais rápida, seguida 

da TSR (1.04±0.03s) e, por último, a GS (1.06±0.03s) com estes valores a 

serem significativos em favor da TSF. Regista-se que a TSF foi a única técnica 

de partida abaixo de um segundo enquanto as outras duas apresentaram 

tempos superiores a um segundo, diferença estas superiores em desfavor da 

GS e TSR. 
 

 

 Figura 1. Valores médios do tempo no bloco (tempo de reacção + tempo de impulsão) 

nas três técnicas de partida: Grab Start (GS), Track Start F (TSF) e Track Start R (TSR). 
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Quanto ao tempo de voo (conforme se observa na Figura 2), a TSR 

(0.24±0.03s) apresenta um valor superior, seguida da TSF (0.22±0.04s) e a GS 

(0.21±0.03s) é a técnica de partida com um tempo de voo. Contudo, as 

diferenças de tempo encontradas para o voo são muito reduzidas, sem 

diferenças significativas, sendo que a maior diferença verificada ficou-se pelos 

0.03s o que diz bem do equilibrio evidênciado neste aspecto. Isto leva-nos ao 

proximo tempo registado, que vai desde o momento que é dada a partida até 

ao momento em que o nadador toca na água (T2) e que mostra claramente 

uma supremacia da TSF (1.17±0.01s) em relação às outras duas técnicas de 

partida analisadas pois consegue ser, em média, entre 0.1s e 0.11s mais 

rapida que  GS (1.27±0.06s) e a TSR (1.28±0.00s), respectivamente. Também 

aqui a TSF volta a ser a técnica de partida mais rapida, com uma diferença 

significativa a seu favor, pois é a que consegue conduzir o nadador a tocar na 

água num menor tempo, comparativamente com as outras duas técnicas.  
 

 

Figura 2. Valores médios e respectivos desvios padrão dos tempos T1 (tempo desdo o sinal de 

partida até ao instante em que o nadador deixa o bloco); T2 (tempo desde o sinal de partida até 

ao instante em que o nadador toca na água); T3 (tempo desde o sinal de partida até ao 

instante em que o corpo do nadador entra todo na água); e T4 (tempo total de partida até aos 

7,5m) nas três técnicas de partida: Grab Start (GS), Track Start F (TSF) e Track Start R (TSR). 

 

Relativamente ao tempo de entrada na água, novamente uma diferença 

significativa em favor da TSF (0.37±0.01s) que apresenta um menor registo de 

tempo, seguida da TSR (0.41±0.01s) e da GS (0.43±0.05s). Esta analise 
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permite-nos fazer uma transferência para tudo o que esta calculado para trás e 

conseguimos perceber que no tempo que vai desde o momento que é dada a 

partida até á ao corpo do nadador entrar todo na água (T3), a TSF (1.54±0.03s) 

volta a ser a técnica mais rapida, com diferenças significativas, sendo que a GS 

(1.69±0.11s) e a TSR (1.69±0.01s) apresentam valores identicos, ou seja, 

0.15s mais lentas que a TSF isto apesar de a GS ter registado um desvio 

padrão bem mais elevado que a TSR. 

Por fim, temos os dois últimos tempos registados: no tempo de deslize 

mais uma vez existe uma diferença significativa em favor  da TSF (1.16±0.11s), 

seguida da GS (0.95±0.11s) e a TSR (0.85±0.24s) como a com menor tempo 

de deslize; ao passo que relativamente ao tempo total de partida (T4), entre a 

TSR (2.54±0.23s) que mostrou ser a mais rapida, a GS (2.65±0.06s) e a TSF 

(2.70±0.14s), consideramos que não existem diferenças significativas entre as 

três técnicas. Apesar de a TSR ter sido a técnica com valor médio mais baixo, 

acaba por ser prejudicada com um elevado valor do seu desvio padrão 

enquanto que as outras duas técnicas revelam-se mais constantes quanto ao 

teu tempo médio e desvio padrão. 

 

5.1.2. Posição horizontal e vertical do CM  
 

Através da observação do Quadro 5 podemos perceber que na posição 

vertical do CM no momento da partida (Y0) os resultados obtidos não revelam 

diferenças significativas em favor de qualquer uma das técnicas, tendo-se 

verificado que a TSF foi a técnica que colocou o CM mais elevado. Na mesma 

posição vertical no momento em que o nadador deixa o bloco (Y1) e no 

momento em que o nadador toca na água (Y2), registaram-se valores 

significativos entre a GS e as duas variantes Track Start dado que nestes dois 

momentos tanto a TSF como a TSR colocaram o CM numa posição mais 

elevada. 

 

 

 

38 



Apresentação dos Resultados 

Quadro 5. Média e respectivos desvios padrão da posição horizontal (x) e vertical (y) do CM 

para as três técnicas de partida GS, TSF e TSR: no momento em que é dada a partida (X0 e 

Y0); no momento em que o nadador deixa o bloco (X1 e Y1); no momento em que o nadador 

toca na superfície da água (X2 e Y2). 

Posição (X,Y) 
do CM (m) 

GS TSF TSR 

X0 (m) -0.06±0.09 -0.15±0.05 -0.40±0.04 

X1 (m) 1.10±0.04 0.90±0.04 0.82±0.00 

X2 (m) 2.20±0.00 2.07±0.08 2.15±0.01 

Y0 (m) 1.41±0.03 1.44±0.02 1.42±0.00 

Y1 (m) 1.16±0.01 1.28±0.02 1.37±0.06 

Y2 (m) 0.76±0.01 0.82±0.01 0.82±0.07 
 

 

Tratando agora da posição do CM em relação à horizontal (X0), 

conforme se observa na Figura 3, a GS foi a técnica que colocou o CM numa 

posição mais avançada relativamente ao bordo anterior do bloco, e registaram-

se valores com diferenças significativas quando comparada com a TSR.  
 

 

Figura 3. Representação gráfica dos valores médios obtidos dos deslocamentos horizontais e 

verticais do CM para as três técnicas de partida: Grab Start (GS), Track Start F (TSF) e Track 

Start R (TSR). 
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No momento em que o nadador deixa o bloco, a poisção horizontal do 

CM (X1), voltou a ser a GS a técnica que colocou o CM mais avançado, com 

valores significativos em seu favor ao passo que no momento em que o 

nadador toca na superficie da água (X2) foi a TSR que colocou o CM mais 

avançado, seguido da GS e da TSF tendo esta técnica registado valores 

significativos em seu desfavor. 

5.1.3. Espaço percorrido pelo CM 
 

Relativamente aos registos obtidos pelo CM, observáveis no Quadro 6, 

até ao momento em que o nadador deixa de estar em contacto com o bloco 

(EP1), a TSR (1.33±0.04) foi a técnica de partida que levou o nadador a 

percorrer a maior distância, com valores significativos em seu favor, seguida 

pela TSF (1.25±0.10) e GS (1.20±0.09). Para este ponto de análise seria 

esperado um resultado deste género para a TSR dado que esta técnica de 

partida leva a que o CM do nadador esteja numa posição mais atrasada do que 

nas outras duas técnicas de partida, daí o espaço percorrido tenha de ser 

superior. 
  

Quadro 6. Média e respectivos desvios padrão do espaço percorrido pelo CM nos dois 

momentos da partida, para as três técnicas de partida: Grab Start (GS), Track Start F (TSF) e 

Track Start R (TSR).  

Espaço percorrido pelo CM (m) GS TSF TSR 

Espaço percorrido pelo CM até sair do bloco – 

EP1 (m) 
1.20±0.09 1.25±0.10 1.33±0.04 

Espaço percorrido pelo CM em voo – EP1a2 (m) 1.22±0.10 1.11±0.12 1.37±0.00 

 

Já no que diz respeito ao espaço percorrido pelo CM em voo (EP1a2), a 

TSR (1.37±0.00) voltou a ser a técnica com maior espaço percorrido só que 

desta vez a GS (1.22±0.10) foi a segunda técnica com maior espaço percorrido 

e a TSF (1.11±0.12) a técnica com menos espaço percorrido, tendo-se 

verificado que existem diferenças significativas em desfavor da TSF pois o 
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espaço percorrido por esta técnica de partida foi significativamente inferior ao 

das outras duas técnicas e em especial da TSR. 

Da análise da Figura 4, podemos concluir que no espaço total 

percorrido, a TSR foi a técnica de partida com maior número de metros, 

seguida depois pela TSF e, por último, pela GS. 

 

 

Figura 4. Espaço percorrido pelo CM: desde o momento em que é dada a partida até ao 

momento que o nadador deixa o bloco (EP1); desde o momento em que é dada a partida até 

ao momento em que o nadador toca na superfície da água (EP1a2), para as três técnicas de 

partida: Grab Start (GS), Track Start F (TSF) e Track Start R (TSR). 

 

5.1.4. Ângulos de entrada na água 
 

No momento em que o nadador toca na água, podemos registar vários 

ângulos e para o nosso estudo centramos a atenção no ângulo do tronco e no 

ângulo do antebraço. Relativamente ao ângulo do tronco na entrada da água, 

verificamos que a TSR (36.24º±2.34º) foi a técnica com o registo do valor mais 

elevado, seguida de perto pelo TSF (33.71º±0.44º) com uma diferença de 3º e, 

por fim, a GS (29.36º±1.11º) com uma diferença signifigativamente inferior de 

7º relativamente à TSR. De destacar os valores relativamente próximos, 

sobretudo entre a TSR e a TSF. 
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Quadro 7. Média e respectivos desvios padrão: do ângulo formado entre o segmento de recta 

que liga o ombro à anca e a horizontal e do ângulo formado entre o segmento de recta que liga 

o cotovelo ao pulso e a horizontal, para as três técnicas de partida: Grab Start (GS), Track Start 

F (TSF) e Track Start R (TSR). 

Ângulos (º) GS TSF TSR 

Ângulo do tronco na entrada na água (º) 29.36±1.11 33.71±0.12 36.24±2.34 

Ângulo do antebraço no momento em que o 

nadador toca na água (º) 
40.32±1.58 47.33±5.08 48.77±4.73 

  

Já no que diz respeito ao ângulo do antebraço no momento em que o 

nadador toca na água, voltou a ser a TSR (48.77º±4.73º) a registar um valor 

mais elevado mas desta vez a diferença para a TSF (47.33º±5.08º) foi ainda 

mais curta e de apenas, em média, de um grau. A GS (40.32º±1.58º) 

apresentou ângulo de entrada mais reduzido, diferença esta significativa 

quando comparada com as outras duas técnicas. 

 

5.1.5. Velocidade do CM 
 

No Quadro 8, foi possível verificar que a velocidade horizontal do CM no 

momento em que o nadador deixa o bloco (Vx1) foi superior na GS 

(4.40m/s±0.44m/s), seguida da TSR (4.20m/s ±0.12m/s) e a TSF (3.99m/s 

±0.11m/s) foi a mais lenta de entre as três técnicas de partida. As diferenças 

verificadas apenas são significativas em desfavor da TSF quando comparada 

com as outras duas técnicas. Contudo, no momento em que o nadador toca na 

água (Vx2), a GS (4.46 m/s±0.20m/s) manteve a velocidade mais elevada mas 

registou-se uma troca no que diz respeito á segunda técnica de partida mais 

rápida pois neste ponto de análise a TSF (4.17m/s ±0.32m/s) superou a TSR 

(4.12m/s ±0.91m/s) por uma diferença muito curta. Também aqui se registaram 

diferenças significativas em favor da GS que apresentou valores de velocidade 

superiores comprativamente com as outras duas técnicas. 
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Quadro 8. Média e respectivos desvios padrão dos valores obtidos para a velocidade 

horizontal e vertical no momento em que o nadador deixa o bloco (Vx1 e Vy2) e no momento 

que o nadador toca na água (Vx2 e Vy2), para as três técnicas de partida: Grab Start (GS), 

Track Start F (TSF) e Track Start R (TSR). 

Velocidade (m/s) GS TSF TSR 

Velocidade Horizontal 
Vx1 (m/s) 4.40±0.44 3.99±0.11 4.20±0.12 

Vx2 (m/s) 4.46±0.20 4.17±0.32 4.12±0.91 

Velocidade vertical 
Vy1 (m/s) 0.08±0.12 0.49±0.20 0.28±0.18 

Vy2 (m/s) 2.46±0.02 2.99±0.51 3.20±0.23 

 

Tratando agora na velocidade vertical (conforme Figura 5), primeiro 

devemos começar por referir que os valores obtidos são bastante mais baixos 

em comparação com a velocidade horizontal. No que diz respeito à velocidade 

vertical do CM no momento em que o nadador deixa o bloco (Vy1), a TSF 

(0.49m/s ±0.44m/s) foi a técnica de partida com maior velocidade enquanto no 

momento em que o nadador toca a superfície da água (Vy2), a TSR (3.20m/s 

±0.23m/s) foi a mais rápida. A GS, para os dois momentos de análise da 

velocidade vertical, foi sempre a técnica de partida com valores mais baixos e 

com uma diferença significativa em seu desfavor quando comparada com as 

outras duas técnicas de partida estudadas. 

 

Figura 5. Velocidade Horizontal (Vx) e vertical (Vy) nos dois momentos diferentes da partida, 

para as três técnicas de partida: Grab Start (GS), Track Start F (TSF) e Track Start R (TSR). 
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5.2. Análise Dinâmica 
 

5.2.1. Impulso Vertical, Impulso Horizontal e Resultante do Impulso 
 

Conforme podemos constatar no Quadro 9, relativamente à análise 

dinâmica observou-se que a TSR (741.31 N.s±7.56N.s), que provocou o 

segundo maior tempo de permanência no bloco, foi a técnica de partida que 

proporcionou impulsos verticais mais intensos comparativamente com as 

outras duas técnicas, tendo os seus valores sido significativamente superiores 

em relação às outras técnicas de partida. A GS (665.04N.s±76,00N.s) foi a 

técnica de partida com maior tempo de permanência no bloco mas com 

impulsos verticais inferiores à TSR. A TSF (632.50N.s±18.78N.s), técnica de 

partida com menor tempo no bloco, produziu impulsos verticais inferiores, 

comparativamente com as outras duas técnicas de partida, mas contrariamente 

foi a técnica que maiores impulsos horizontais produziu.  
 

Quadro 9. Média e respectivos desvios padrão dos valores obtidos para Impulso Horizontal e 

Impulso vertical nas três técnicas de partida: Grab Start (GS), Track Start F (TSF) e Track Start 

R (TSR). 

Impulso (N.s) GS TSF TSR 

Impulso horizontal (Ih) 243.37±22.15 260.55±10.72 259.62±9.29 

Impulso vertical (Iv) 655.04±76.00 632.50±18.78 741.31±7.56 

Resultante do Impulso 714.16±33.25 698.84±15.60 802.18±14.14 

 

Da análise anterior, podemos referir que, na TSR, o tempo a mais, 

relativamente à TSF, que o nadador permaneceu no bloco foi utilizado para a 

aplicação de força predominantemente no sentido vertical, pois a TSR foi 

também a técnica que levou o CM a percorrer o maior espaço até deixar o 

bloco. 

A TSF (260.55N.s±10.72N.s) e a TSR (259.62N.s±9.29N.s) foram as 

técnicas de partida que proporcionaram a produção de impulsos horizontais 

mais intensos, apesar de não se terem registado diferenças significativas entre 
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as três técnicas, tendo-se verificado um maior equilíbrio neste tipo de impulso 

comparativamente com o anterior. 

Conforme se observa na Figura 6, no impulso vertical a TSR foi a técnica 

com valores mais elevados, seguida da GS e a TSF em último lugar. Já 

relativamente á resultante do impulso, a TSR volta a assumir-se como a técnica 

de partida com valores superiores e a TSF a técnica com valores inferiores. 

 

 

Figura 6. Valores médios e respectivos desvios padrão dos valores obtidos para Impulso 

Horizontal e Impulso vertical nas três técnicas de partida: Grab Start (GS), Track Start F (TSF) 

e Track Start R (TSR). 

 

5.2.2. Força Vertical e Força Horizontal 
 

Relativamente à GS, esta apresentou um coeficiente de variação para a 

força horizontal de 18.9% e para a força vertical de 12.1%. Através da Figura 7 

observa-se claramente que a força vertical apresenta valores mais elevados 

que a força horizontal. Esta força horizontal vai sempre crescendo ao longo do 

período de tempo no bloco pois só na parte final é que o nadador aplica força 

com os dois pés no sentido de ser projectado para a frente, ou seja, na 

horizontal. Em termos de força vertical, percebe-se que existe um primeiro pico 

que tem a ver com a reacção do nadador e só depois se começa a desenvolver 

toda a força que gera os valores máximos. 
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Figura 7. Representação gráfica da Força vertical e Força horizontal para a técnica de partida 

GS 
 

Para a TSF (conforme a Figura 8), o coeficiente de variação da força 

horizontal foi de 15.5% e para a força vertical de 7.3%. No que diz respeito à 

TSR (conforme a Figura 9), o coeficiente de variação da força horizontal foi de 

15.6% e para a força vertical de 4.9%. Verifica-se uma semelhança acentuada 

entre estas duas curvas, mas se compararmos com a GS isto já nao acontece. 

Nota-se claramente que existe uma distribuição de força mais estável e 

relativamente semelhante na TSF e na TSR. 

 

 

Figura 8. Representação gráfica da Força Vertical e Força Horizontal para a técnica de partida 

TSF. 
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Figura 9. Representação gráfica da Força Vertical e Força Horizontal para a técnica de partida 

TSR. 

 De seguida procedemos a uma apresentação das curvas referente à 

Força Horizontal e Força Vertical para cada uma das técnicas de partida 

estudadas. Conforme a Figura 10, observa-se que a GS é a técnica de partida 

que produz valores de Força Horizontal superiores quando comparada com as 

outras duas técnicas. Tanto a TSF como a TSR apresentam um 

comportamento próximo no que diz respeito à Força Horizontal. 

 

 

Figura 10. Representação gráfica da Força Horizontal para as três técnicas de partida: Grab 

Start (GS), Track Start F (TSF) e Track Start R (TSR). 
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Tratando agora da Força Vertical (conforme a Figura 11), observa-se 

que, tal como anteriormente, as duas variantes da Track Start apresentam uma 

distribuição de força bastante idêntica e que a GS só na parte final do tempo de 

permanência no bloco é que aumenta a sua componente de Força Vertical para 

valores superiores em comparação com as outras duas técnicas de partida. 

 

Figura 11. Representação gráfica da Força Vertical para as três técnicas de partida: Grab Start 

(GS), Track Start F (TSF) e Track Start R (TSR). 

 

5.4. EMG 
 

Para este ponto de análise iremos proceder da seguinte forma na 

apresentação dos resultados obtidos: para cada técnica de partida, respectivo 

gráfico de cada músculo com o seu comportamento médio ao longo das 5 

fases analisadas; cada músculo representado num gráfico onde se encontra o 

seu comportamento médio nas três técnicas de partida estudadas, ao longo 

das 5 fases analisadas. 

 

5.4.1. Grab Start 
 

5.4.1.1. Membro Inferior 
 

O Glúteo Máximo apresenta um coeficiente de variação de 123.2%. Da 

análise da Figura 12 destaca-se que este músculo caracteriza-se por uma 
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baixa actividade ao longo de todas as fases estudadas, sendo que essa 

mesma actividade apenas aumenta durante a fase 3, ou seja, durante a fase de 

saída do bloco e vai diminuindo é medida que o nadador avança para a fase 4, 

de voo; os valores máximos foram obtidos durante a fase 5, ou seja, este 

músculo revela uma maior actividade durante a fase subaquática onde o 

movimento dos MI é fundamental para a propulsão do nadador. 

 

Figura 12. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Glúteo Máximo na técnica de partida GS nas 5 fases 

estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 (desde o 

sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 (desde o 

primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o instante 

final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque na água 

até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 

 

O Recto Femoral apresenta um coeficiente de variação de 103.8%. No 

que diz respeito á sua actividade durante as 5 fases, podemos observar, na 

Figura 13, que durante a fase 1 este músculo revela uma actividade muitíssimo 

baixa; na fase 2 quase não se regista actividade mas o mesmo já não se 

verifica na fase 3, saída do bloco, onde este músculo revela o seu maior pico 

de intensidade e toda a sua importância para a execução deste gesto técnico; 

na fase 4 observamos uma diminuição da sua actividade e na fase 5 este 

músculo volta a tornar-se mais activo verificando-se uma estabilização do seu 

padrão de actividade muscular com vários picos sucessivos e regulares. 
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Figura 13. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Recto Femoral na técnica de partida GS nas 5 fases 

estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 (desde o 

sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 (desde o 

primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o instante 

final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque na água 

até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 

 

O gastrocnémio Medial, na GS, apresenta um coeficiente de variação de 

168.7% o que se pode considerar como bastante elevado. Da analise da Figura 

14, podemos observar que este músculo só começa a apresentar uma 

intensidade visivel na sua actividade imediatamente antes do início da quarta 

fase, ou seja, a sua actividade aumenta imediatamente antes do início da fase 

de voo atingindo o seu pico de intensidade acima dos 0,7 e depois de entrar na 

água este músculo parece tender a ter um padrão de actividade bastante 

regular com picos sucessivos mas que nunca voltam a atingir o pico maximo 

verificado durante a fase de voo. 
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Figura 14. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Gastrocnémio Medial na técnica de partida GS nas 5 

fases estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 

(desde o sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 

(desde o primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o 

instante final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque 

na água até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 

 

5.4.1.2. Tronco 
 

O Erector Espinhal apresenta um coeficiente de variação de 94.2%, 

tendo sido o 3 músculo com um menor coeficiente de variação registado. Este 

músculo apresenta um padrão de actividade muito similar ao Bíceps Braquial 

mas com uma ligeira diferença na actividade registada durante a fase 1. Nas 

restantes fases, revela um aumento progressivo da sua actividade para esta 

mesma ser superior durante a fase 5. 
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Figura 15. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Erector Espinhal na técnica de partida GS nas 5 fases 

estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 (desde o 

sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 (desde o 

primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o instante 

final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque na água 

até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 

 

5.4.1.3. Membro Superior 
 

Por sua vez, o Deltóide Anterior apresenta um coeficiente de variação de 

95% que apesar de ser um valor elevado, se revelou como o quarto músculo 

com um valor mais baixo. No que diz respeito ao seu padrão de actividade 

muscular ao longo das 5 fases, na Figura 16 podemos observar que durante a 

fase 1 parece existir actividade durante um período de tempo que vai desde a 

voz de “aos seus lugares” até pouco tempo antes do sinal de partida; antes do 

sinal de partida e durante a fase 2 não se regista qualquer actividade; a 

actividade muscular aumenta significativamente durante a fase 3, com os dois 

picos máximos a serem obtidos durante o voo, para voltar a diminuir na fase 4 

e manter-se estável durante a fase 5. 
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Figura 16. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Deltóide Anterior na técnica de partida GS nas 5 fases 

estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 (desde o 

sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 (desde o 

primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o instante 

final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque na água 

até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 

 

O Bíceps Braquial, Figura 17, apresenta um coeficiente de variação de 

65.8%, valor este o mais baixo de todos os músculos estudados. Este músculo 

apenas começa a desenvolver a sua actividade a partir da fase 2 e sempre 

com um aumento progressivo do seu padrão de actividade muscular durante as 

fases seguintes, ou seja, revela ser um músculo pouco utilizado até ao sinal de 

partida para depois ir aumentando a sua participação, de forma progressiva, ao 

longo das restantes fases estudadas. 

 

Figura 17. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Bícepts Braquial na técnica de partida GS nas 5 fases 

estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 (desde o 

sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 (desde o 

primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o instante 

final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque na água 

até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 
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Por fim, o Tríceps Braquial com um coeficiente de variação de 85.7%, 

segundo valor mais baixo dos registados. Quanto ao seu padrão de actividade 

durante as fases estudadas, podemos observar na Figura 18 que ele é 

praticamente nulo durante as duas primeiras fases e que aumenta, de uma 

forma acentuada, a partir do meio da fase 3, ou seja, pouco depois do meio da 

fase de saída do bloco; na fase 4 a sua actividade desce par depois se ir 

mantendo estável ao longo da fase 5. 

 

Figura 18. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Trícepts Braquial na técnica de partida GS nas 5 fases 

estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 (desde o 

sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 (desde o 

primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o instante 

final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque na água 

até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 

 
 
 

5.4.2. TSF 
 

5.4.2.1. Membro Inferior 
 

O Glúteo Maximo apresenta o valor mais elevado de coeficiente de 

variação, 162.6%. Já no que diz respeito á sua actividade muscular registada 

durante as fases estudadas, podemos observar, na Figura 19, que apenas na 
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fase 3 inicia a sua actividade (saída do bloco), baixando durante a fase de voo 

e voltando a ter mais actividade imediatamente após a sua entrada na água.  

 
Figura 19. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Glúteo Maximo na técnica de partida TSF nas 5 fases 

estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 (desde o 

sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 (desde o 

primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o instante 

final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque na água 

até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 

 

O Recto Femoral apresenta o segundo mais elevado coeficiente de 

variação, 117.2%. Observando a Figura 20 podemos concluir que este músculo 

apresenta-se activo em todas as fases, sendo que nas duas primeiras esta 

actividade é muito baixa; na fase 3 dispara a sua actividade para o seu pico 

mais alto mas logo de seguida volta a baixar; mantêm a actividade baixa 

durante a fase 4 e só na fase 5 é que volta a ter níveis de actividade muscular 

mais elevados. 
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Figura 20. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Recto Femoral na técnica de partida TSF nas 5 fases 

estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 (desde o 

sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 (desde o 

primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o instante 

final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque na água 

até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 

 

O Gastrocnémio Medial apresentou um coeficiente de variação de 

131.9%, ou seja, o segundo valor mais elevado dos sete músculos estudados 

nesta técnica de partida. Relativamente á actividade muscular observada ao 

longo das fases estudadas, podemos observar, na Figura 21, que este músculo 

se mantém praticamente inactivo até ao final da fase 3, com uma ligeiríssima 

actividade na fase 4 e a fase 5 é onde este músculo apresenta maior actividade 

muscular registada com vários picos o que parece ser um padrão típico de 

actividade muscular para esta fase. 

 
Figura 21. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Gastrocnémio Medial na técnica de partida TSF nas 5 

fases estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 

(desde o sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 

(desde o primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o 

instante final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque 

na água até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 
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5.4.2.2. Tronco 
 

O coeficiente de variação do Erector Espinhal é de 118.5%. Da análise 

da Figura 22 podemos dizer que este músculo, durante a fase 1, encontra-se 

sem actividade ao passo que a partir do momento final da fase 2 progride para 

um aumento de actividade muscular durante a fase 3 (saída do bloco); este 

aumento de actividade vai diminuindo na fase 4 para posteriormente voltar a 

aumentar e registar os valores mais altos durante a fase 5. A maior actividade 

muscular do Erector Espinhal situa-se na fase 5, ou seja, no período desde a 

entrada na água até ao atingir da marca dos 7,5m. 

 
Figura 22. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Erector Espinhal na técnica de partida TSF nas 5 

fases estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 

(desde o sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 

(desde o primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o 

instante final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque 

na água até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 

5.4.2.3. Membro Superior 
 

O Deltóide Anterior apresenta um coeficiente de variação de 90.2%, 

revelando-se como o quarto músculo com um valor menos elevado. Da analise 

da Figura 23 podemos observar que este músculo apresenta-se quase inactivo 

nas duas primeiras fases e dispara para uma actividade muscular muito 

acentuada mesmo a meio da fase 3, saída do bloco, e depois os registos da 
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sua actividade muscular vão diminuindo ao longo da fase 4 e fase 5, se bem 

que nesta última fase são mais baixo que na fase anterior (fase 4). 

 
 
Figura 23. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Deltóide Anterior na técnica de partida TSF nas 5 

fases estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 

(desde o sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 

(desde o primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o 

instante final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque 

na água até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 

 
O Bícepts Braquial apresenta um coeficiente de variação de 72.8%, valor 

mais baixo registado para esta técnica de partida. Relativamente ao 

comportamento da actividade muscular deste músculo durante as fases 

estudadas, na Figua 24 podemos observar que na primeira fase a actividade é 

muito reduzida e que a partir da fase 2 essa mesma actividade aumenta para 

um padrão de actividade muscular muito semelhante ao longo de todas as 

outras fases. Ou seja, o Bícepts Braquial, para esta técnica de nado, a partir do 

final da fase 2 a até ao fim da fase 5 apresenta um padrão muito semelhante 

de actividade muscular. 
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Figura 24. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Bícepts Braquial na técnica de partida TSF nas 5 fases 

estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 (desde o 

sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 (desde o 

primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o instante 

final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque na água 

até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 

 

O Trícepts Braquial apresenta o segundo valor mais baixo relativo ao 

coeficiente de variação: 77.2%. Mediante a observação da Figura 25 podemos 

referir que este é um músculo com uma actividade presente ao longo das 5 

fases estudadas, apesar de que nas duas primeiras fases essa mesma 

actividade muscular apresenta-se muito baixa. Contudo, com o início da saída 

do bloco (fase 3), regista-se um aumento da actividade que conduz ao maior 

pico registado ao longo das 5 fases; com o final da fase 3, regista-se um 

abaixamento da actividade muscular para níveis que me vão manter estáveis 

até ao final da fase 5. 

 
Figura 25. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Trícepts Braquial na técnica de partida TSF nas 5 

fases estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 

(desde o sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 

(desde o primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o 

instante final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque 

na água até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 
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5.4.3. TSR 
  

5.4.3.1. Membro Inferior 
 

O Glúteo Maximo apresenta, para esta técnica de partida, o valor mais 

elevado no que diz respeito ao coeficiente de variação: 188.7%. Já no que diz 

respeito ao seu comportamento durante as cinco fases estudadas, da Figura 26 

podemos observar que existe um pequeno pico isolado a meio da fase 1, talvez 

fruto da adopção da posição correcta do corpo para uma posição estática antes 

do momento em que é dado o sinal de partida; na fase 2 assiste-se a uma novo 

pico mas que é imediatamente seguido de um abaixamento de actividade ainda 

durante o curto período que dura esta segunda fase; depois, na fase 3, verifica-

se um novo aumento da actividade muscular do Glúteo Máximo, com um 

primeiro pico seguido de abaixamento para posterior aumento da actividade 

que conduz a uma ligação entre a fase 3 com a fase 4; esta ligação da fase 3 

com a fase 4 conduz ao pico maximo de actividade registado por este músculo 

logo após o início da fase 4 e posterior abaixamento para níveis muito 

reduzidos; a fase 5 é caracterizada pela tendência de uma padrão de 

actividade comum de actividade muscular, com picos e abaixamentos 

sucessivos. 

 

Figura 26. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Glúteo Maximo na técnica de partida TSR nas 5 fases 

estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 (desde o 

sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 (desde o 

primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o instante 
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final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque na água 

até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 

 

O Recto Femoral apresenta um coeficiente de variação de 87.4%.A 

actividade muscular do Recto Femoral, observável na Figura 27, ao longo das 

cinco fases é caracterizada por uma maior intensidade registada a partir da 

fase 3, ou seja, durante as duas primeiras fases regista-se uma actividade 

reduzida, com um ligeiro pico no início da fase 2 logo seguido de abaixamento; 

depois, com a fase 3 a actividade muscular volta a aumentar substancialmente, 

sendo reduzida durante o período de voo (fase 4); finalmente, a fase 5 parece 

evidenciar um padrão de actividade muscular comum, com vários picos e 

intervalos idênticos de abaixamento da actividade. 

 

Figura 27. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Recto Femoral na técnica de partida TSR nas 5 fases 

estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 (desde o 

sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 (desde o 

primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o instante 

final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque na água 

até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 

 
O Gastrocnémio Medial apresenta um coeficiente de variação de 87.1%, 

sendo este o segundo valor mais baixo registado para esta técnica de partida. 

Relativamente ao comportamento da actividade muscular desta músculo ao 

longo das cinco fases, observável pela Figura 28 é de realçar o facto de esta 
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actividade se manter muito baixa ou quase nula até pouco depois de se iniciar 

a fase 5, momento a partir do qual a actividade muscular dispara e atinge os 

seus picos evidenciando um padrão de actividade muscular mais estável. 

 

Figura 28. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Gastrocnémio Medial na técnica de partida TSR nas 5 

fases estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 

(desde o sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 

(desde o primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o 

instante final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque 

na água até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 

 

5.4.3.2. Tronco 
 

O Erector Espinhal apresenta um coeficiente de variação de 96.3%. Da 

análise da Figura 29 podemos referir que a actividade muscular relativa a este 

músculo concentra-se com maior intensidade a partir do início da fase 3 e 

mantêm-se estável até pouco depois do início da fase 5; a partir desta fase 

final, a actividade muscular do Erector Espinhal apresenta os valores mais 

elevados e com um padrão de actividade aparentemente estável até aos 7.5m. 
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Figura 29. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Erector Espinhal na técnica de partida TSR nas 5 

fases estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 

(desde o sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 

(desde o primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o 

instante final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque 

na água até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 

 

5.4.3.3. Membro Superior 
 

O Deltóide Anterior apresenta um coeficiente de variação de 109.4%, 

sendo este o segundo valor mais elevado dentro dos registados para esta 

técnica de partida. Analisando a Figura 30, podemos observar que as duas 

primeiras fases são caracterizadas por uma quase nula actividade muscular; a 

partir do início da fase 3 e até pouco pouco depois do final da fase 4, o Deltóide 

Anterior regista os maiores valores de actividade muscular com um 

comportamento bastante activo e intenso para depois, durante a fase 5, voltar a 

baixar para níveis inferiores e que se mantêm estáveis até ao final desta fase. 
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Figura 30. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Deltóide Anterior na técnica de partida TSR nas 5 

fases estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 

(desde o sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 

(desde o primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o 

instante final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque 

na água até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 

O Bícepts Braquial (Figura 31) apresenta o mais baixo coeficiente de 

variação registado para esta técnica de partida: 66%. Tal como no músculo 

anterior (Recto Femoral), o Bícepts Braquial parece ter uma actividade 

muscular muito idêntica pois esta mesma actividade mostra-se superior desde 

a fase 3 até ao final da fase 5. Contudo, na fase 4 este músculo evidencia-se 

por uma actividade muscular mais elevada comparativamente com o Recto 

Femoral.  

 

Figura 31. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Bícepts Braquial na técnica de partida TSR nas 5 

fases estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 

(desde o sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 

(desde o primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o 

instante final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque 

na água até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 
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O Trícepts Braquial (Figura 32) apresenta um coeficiente de variação de 

97.1%. O seu pico maximo de intensidade na actividade situa-se em plena fase 

3, ou seja, durante a saída do nadador do bloco de partida; esta actividade 

muscular baixa pouco depois do pico registado na fase 3 e aumenta para um 

segundo pico durante a fase 4 sendo que na fase 5 o padrão de actividade 

muscular do Trícepts Braquial parece manter-se estável a níveis idênticos ao 

pico registado na fase 4. 

 

Figura 32. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Trícepts Braquial na técnica de partida TSR nas 5 

fases estudadas: Fase 1 (desde a voz de “aos seus lugares” até ao sinal de partida); Fase 2 

(desde o sinal de partida até ao primeiro movimento perceptível feito pelo nadador); Fase 3 

(desde o primeiro movimento eprceptível do nadador até à saída do bloco); Fase 4 (desde o 

instante final da saída do bloco até ao primeiro toque na água); Fase 5 (desde o primeiro toque 

na água até o nadador atingir a marca dos 7,5m). 

 
 De seguida, apresentamos para cada músculo o seu respectivo gráfico. 

Neste mesmo gráfico podemos observar o comportamento do músculo ao 

longo das cinco fases estudadas e para cada uma das três técnicas de partida 

consideradas no nosso estudo. Desta forma podemos ter uma visão mais 

ampla e ao mesmo tempo comparar o comportamento muscular ao longo das 

cinco fases e para as três técnicas de partida num só gráfico. 
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Membro Inferior 
 

 
Figura 33. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Glúteo Maximo nas três técnicas de partida: Grab Start 

(GS), Track Start F (TSF) e Track Start R (TSR). 

 

 
Figura 34. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Reto Femoral nas três técnicas de partida: Grab Start 

(GS), Track Start F (TSF) e Track Start R (TSR). 

 
Figura 35. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Gastrocnémio Medial nas três técnicas de partida: 

Grab Start (GS), Track Start F (TSF) e Track Start R (TSR). 
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Tronco 

 
Figura 36. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Erector Espinhal nas três técnicas de partida: Grab 

Start (GS), Track Start F (TSF) e Track Start R (TSR). 

 
 
Membro Superior 

 
Figura 37. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Deltóide Anterior nas três técnicas de partida: Grab 

Start (GS), Track Start F (TSF) e Track Start R (TSR). 

 
Figura 38. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Bicepts Braquial nas três técnicas de partida: Grab 

Start (GS), Track Start F (TSF) e Track Start R (TSR). 
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Figura 39. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da 

actividade electromiográfica do músculo Trícepts Braquial nas três técnicas de partida: Grab 

Start (GS), Track Start F (TSF) e Track Start R (TSR). 

 

Antes de começar por analizar as figuras anteriores, convém referir que 

nas três técnicas de partida, os resultados obtidos para a EMG foram atravéz 

da monotorização dos músculos do lado direito do nadador em causa. No que 

diz respeito ás duas variantes da técnica de partida Track Start, o membro 

inferior que ficou atrás foi o MI do lado direito. 

Da observação das figuras anteriores podemos perceber que a Fase 1, 

que vai desde o momento em que a voz de “aos seu lugares” se inicia até ao 

sinal de partida, é a fase que menor actividade muscular para todos os 

músculos nas três técnicas de partida. Contudo, para a TSR podemos verificar 

que para o Glúteo Máximo existe um pico de actividade muscular mais ou 

menos a meio desta fase 1 o que poderá ser reflexo da definição da posição de 

partida desta técnica pois exige que o CM esteja colocado o mais atrás 

possível do bloco e, por isso mesmo, exige uma pré-extensão deste músculo. 

Para as outras duas partidas, a actividade muscular revela-se muito baixa ou 

quase imperceptível. 

No que diz respeito à Fase 2, que vai desde o sinal de partida até ao 

primeiro movimento perceptível do nadador através da observação da 

plataforma de força, podemos constatar que tanto para a GS como para a TSF 

o músculo que apresenta valores de actividade mais perceptíveis é o Trícepts 

Braquial apesar de ser com uma muito baixa actividade. A TSR revela ser a 

técnica de partida com maior actividade nesta fase da partida pois consegue-se 
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detectar um pico de actividade tanto para o Glúteo Maximo, como para o Reto 

Femoral e para o Bícepts Braquial. 

Na Fase 3, que vai desde o primeiro momento perceptível do nadador 

até este deixar de estar em contacto com o bloco, percebemos que mais 

músculos começam a desenvolver uma actividade muscular mais intensa. 

Desta forma, o Deltóide Anterior, o Bícepts Braquial e o Trícepts Braquial 

apresentam actividade muscular elevada nas três técnicas de partida sendo 

que o Reto Femoral apenas apresenta actividade intensa na GS e na TSF. 

Kruger et al (2003), refere que no tempo de permanência no bloco, para a GS o 

músculo mais activo foi o Erector Espinhal e para a Track Start (sem definição 

de qual das duas variantes da Track Start utilizou) o Bícepts Braquial foi o que 

apresentou maior activação. Estes resultados apenas se confirmam no nosso 

estudo relativamente ao Bícepts Braquial na TSF, mas parece-nos que 

conseguimos detectar mais actividade num maior número de músculos do que 

no estudo referido anteriormente. 

Para a Fase 4, todo o tempo de vôo fica caracterizado por uma presença 

constante de actividade muscular elevada do Deltóide Anterior nas três 

técnicas de partida. 

Por fim, para o momento que vai desde o toque na superfície da água 

até o nadador atingir a marca dos 7,5m (Fase 5), podemos observar um 

comportamento mais ou menos comum que nos faz perceber que existe um 

padrão de actividade muscular comum, sendo que os músculos com mais 

actividade são: Gastrocnémio Medial, Déltoide Anterior, Reto Femoral, Bícepts 

Braquial e Erector Espinhal. Esta fase é caracterizada por uma adopção, por 

parte do nadador, de uma posição hidrodinâmica de deslize assim como o 

batimento simultâneo dos MI que permitem ao nadador uma maior propulsão 

no deslocamento. 
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Quadro 10. Síntese dos músculos mais activos durante as 5 fases para as três técnicas de 

partida estudadas: Grab Start (GS), Track Start F (TSF) e Track Start R (TSR). 

FASES GS TSF TSR 

FASE 1 Deltóide Anterior 
Recto Femoral 

Trícepts Braquial 
Glúteo Máximo 

FASE 2 
Trícepts Braquial 

(muito baixa actividade) 

Trícepts Braquial (muito 

baixa actividade) 

Glúteo Maximo 

Reto Femoral 

Bícepts Braquial 

FASE 3 

Deltóide Anterior 

Recto Femoral 

Bícepts Braquial 

Trícepts Braquial 

Deltóide Anterior 

Recto Femoral 

Erector Espinhal 

Deltóide Anterior 

Bícepts Braquial 

Trícepts Braquial 

FASE 4 
Gastrocnémio Medial 

Deltóide Anterior 

Deltóide Anterior 

Bícepts Braquial 

Déltoide Anterior 

Glúteo Maximo 

FASE 5 

Gasctrocnémio Medial 

Deltóide Anterior 

Reto Femoral 

Bícepts Braquial 

Erector Espinhal 

Gasctrocnémio Medial 

Deltóide Anterior 

Reto Femoral 

Bícepts Braquial 

Erector Espinhal 

Gasctrocnémio Medial 

Deltóide Anterior 

Reto Femoral 

Bícepts Braquial 

Erector Espinhal 

 

De referir que o músculo Deltóide Anterior é aquele que apresenta uma 

actividade mais significativa, estando presente nas três técnicas de partidas 

estudadas. Os outros dois músculos que também revelam estar 

particularmente activos durante todas as fases estudadas para as três técnicas 

de partida são o Bícpets Braquial e o Trícepts Braquial. O Reto Femoral tem 

uma presença mais marcada na fase 3, ou seja, na fase de impulsão e só volta 

a ter níveis de activação mais intensos na fase 5. 

 

 



Discussão 

6. Discussão 
 

 

Este capítulo está dividido em quatro partes: permanência no bloco, o 

voo, entrada na água e deslize final da acção de partida. 

A fim de avaliarmos as fases de uma partida, será necessário atender a 

vários factores: o tempo, a velocidade de saída, o alcance e a posição do corpo 

na entrada e, posteriormente, dentro de água. 

• Tempo: nas provas de NPD é um factor determinante no resultado final do 

nadador; 

• Velocidade de saída: depois de realizar o salto, o nadador têm de percorrer 

uma certa distância e, para isso, torna-se essencial que o início da fase de 

nado aconteça com a maior velocidade possível. 

• Alcance do salto: definido como o espaço percorrido em todo o tempo que o 

nadador efectua o salto, mais concretamente na fase de voo. Quanto maior 

for o alcance do salto, melhor será a técnica de partida. 

• Posição do corpo na entrada da água: aqui pretende-se que a posição do 

corpo seja o mais hidrodinâmica possível pois menor será a resistência ao 

deslocamento no momento da entrada na água e, consequentemente, 

menor será o efeito de aceleração negativa associada à entrada na água. 
 

6.1. Permanência no Bloco 
 

Na análise das acções no bloco iremos debruçar-nos sobre o tempo 

dispendido no bloco, os impulsos horizontal e vertical produzidos nesse 

intervalo de tempo, o deslocamento horizontal e vertical do centro de massa e 

a velocidade vertical e horizontal conseguida na saída do bloco, nas três 

técnicas de partida. 

No tempo de reacção, contrariamente ao esperado, verificaram-se 

diferenças muito reduzidas entre as três técnicas de partidas e essa diferença 

ficou-se por apenas 0.01s da mais rápida para a mais lenta. A GS e a TSR 

foram as duas mais rápidas, isto talvez devido à posição do corpo do nadador 
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no início da partida pois nesse mesmo instante, na GS, o CM localizou-se 

numa posição horizontal mais avançada (-0.06±0.09m, o zero do eixo do xx 

fixou-se na parede testa), relativamente às partidas track start, com uma 

diferença mais acentuada para a TSR  (-0.40±0.04m). Estas diferenças da 

posição do CM deveram-se, certamente, à posição inicial da partida, posição 

esta que na GS difere das outras duas técnicas de partida fundamentalmente 

pela posição dos MI e, consequentemente, pela posição do CM. Ou seja, na 

GS os dois MI estão colocados junto do bordo anterior do bloco, enquanto nas 

partidas track um MI está colocado, também, junto do bordo anterior do bloco 

mas o outro MI está colocado numa posição mais recuada o que vai determinar 

o recuo relativo do CM nestas técnicas de partida, com especial destaque para 

a TSR. Da análise destes resultados, podemos dizer que a posição inicial da 

GS, nomeadamente a posição dos dois MI junto do bordo anterior do bloco, e 

na TSR, como um equilíbrio maior na definição dessa mesma posição, 

promovem uma reacção mais rápida, provavelmente porque o nadador nessas 

posição, entra em desequilíbrio mais rapidamente. 

No que diz respeito ao tempo de impulsão, a ordem alterou-se, sendo a 

TSF a técnica mais rápida (0.77±0.04s), com diferenças de 0.09s para a TSR e 

0.10s para a GS. Estes resultados são diferentes dos obtidos por LaRue 

(1979), estudo este que não registou diferenças nesta variável entre a GS e a 

TSF e que também não apresentou expressão numérica para os resultados. 

O somatório do tempo de impulsão com o tempo de reacção, ou seja, o 

tempo de bloco (T1), foi mais rápido na TSF (0.95±0.04s), do que na TSR 

(1.04±0.03s) e na GS (1.06±0.03s). Estes resultados diferem dos obtidos nos 

estudos de Ayalon et al. (1975), Fitzgerald (1973), Skin e Groppel (1986), 

Kirmer et al. (1989) e Rose (1984) mas estão próximos dos obtidos por Vilas-

Boas et al. (2003), Krüger et al. (2003) e Miller et al. (2003). Contudo é de 

referir que os valores obtidos no nosso estudo para o tempo no bloco, foram 

retirados através da utilização da dinamometria pela plataforma de força que 

possui uma frequência de 1000 Hz, enquanto que Ayalon et al. (1975), Skin e 

Groppel (1986) e Kirmer et al. (1989), obtiveram os valores da mesma variável 

utilizando a cinemetria, Fitzgerald (1973) utilizou a observação visual e só Rose 
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(1984) utilizou também a dinamometria mas com uma plataforma de força com 

uma frequência de amostragem de só 200Hz. 

Recuperando este assunto da dinamometria comparativamente com os 

diferentes tempos no bloco entre as três técnicas de partida, a GS e a TSR 

foram as que produziram impulsos verticais mais intensos, tendo a TSF obtido 

impulsos verticais inferiores às outras duas técnicas de partida; a TSR 

(741.31±7.56), que obrigou a maior tempo de permanência no bloco, produziu 

impulsos verticais superiores relativamente à GS (665.04N.s±76,00N.s) e à 

TSF (632.50N.s±18.78N.s). Contrariamente, as três técnicas de partida 

produziram impulsos horizontais sem grandes diferenças. Desta forma, 

podemos referir que, na TSR, o tempo a mais que o nadador permaneceu no 

bloco foi utilizado para aplicar força predominantemente no sentido vertical. Isto 

deveu-se, provavelmente, ao espaço que o CM teve de percorrer até deixar o 

bloco: na TSR o espaço percorrido pelo CM foi significativamente superior 

(1.33±0.04m) ao percorrido na TSF (1.25±0.10m) e na GS (1.20±0.09m). No 

entanto, no impulso horizontal a TSF (260.55±10.72N.s) foi a técnica de partida 

que produziu impulsos mais intensos, mas com uma diferença muito reduzida 

em relação à TSR (259.62±9.29N.s) e com uma diferença já mais superior em 

relação à GS (243.37±22.15N.s). Estes valores encontram-se em sintonia com 

os obtidos por Vilas-Boas et al (2003) mas os resultados obtidos no impulso 

horizontal não concordam nem com os de Rose (1984), que tal como já foi dito 

atrás utilizou uma plataforma de força (GS: 2.64N.s±42.4N.s; TS: 

269.8N.s±43.8N.s; F=3.90 , p=0.08) nem com os de LaRue (1979) que usou o 

registo de vídeo e não apresentou os resultados. 

A GS e a TSF não registaram diferenças muito acentuadas no que diz 

respeito ao tempo e espaço percorrido pelo CM no bloco, ao mesmo tempo que 

nos impulsos verticais e horizontais apresentam uma resultante do impulso 

muito próxima entre estas duas técnicas de partida. Esta análise significa que 

no mesmo intervalo de tempo, com o CM a percorrer a mesma distância, a TSF 

apesar de ter conseguido um tempo no bloco mais curto não conseguiu 

produzir impulsos verticais e horizontais tão intensos como a TSR. Isto indica 
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que, no bloco, em termos biomecânicos, a TSR é uma melhor técnica de 

partida do que a TSF e a GS. 

A TSR, ainda devido ao facto de ter sido a técnica, comparativamente 

com as outras duas, que produziu impulsos superiores no bloco, não foi a que 

permitiu ao nadador deixar o bloco animado de uma velocidade horizontal 

superior. O que aconteceu foi que a GS (4.40±0.44m/s) foi a que permitiu o 

alcançar de velocidades horizontais mais elevadas, seguida da TSR 

(4.20±0.12m/s) e da TSF (3.99±0.11m/s). Isto poderá ser explicado pelo facto 

de a GS ter sido a técnica de partida que produziu um impulso superior o que 

proporcionou uma velocidade horizontal de saída também superior. 

Quanto à posição do CM no momento em que o nadador deixa o bloco, 

a GS foi a técnica onde o CM se apresentou mais avançado e mais baixo, com 

diferenças relativamente elevadas em comparação com a TSF e ainda mais 

elevadas com a TSR.  

Entrando agora na análise da EMG deste tempo no bloco, podemos 

perceber que ao contrário dos resultados obtidos por Krüger et al. (2003), que 

referiu o Erector Espinhal, Gastrocnémio Medial, Glúteo Maximo e Reto 

Femoral como estando muito activos logo após o sinal de partida e antes de o 

nadador deixar o bloco, no nosso estudo encontramos uma alta actividade do 

Deltóide Anterior, Bícepts Braquial, Trícepts Braquial e Reto Femoral para as 

três técnicas de partida.  

A GS, a nível do MI, só começa a apresentar iEMG visível a partir da 

fase de saída do bloco sendo que tanto o Gastrócnémio Medial como o Reto 

Femoral são os dois músculos que registaram valores mais elevados de 

intensidade. Relativamente ao tronco, o Erector Espinhal apresenta valores de 

iEMG baixos e inferiores aos registados para o MI, o que vêm contrariar os 

resultados obtidos por Krüger et al. (2003). No MS, o músculo com intensidade 

mais elevada foi o Deltóide Anterior, ao passo que o Bicepts Braquial e o 

Tricepts Braquial têm registos mais baixos. 

Na TSF e TSR, o padrão de actividade muscular revela-se muito 

próximo sendo que a maior diferença reside no facto de que no período 

preparatório imediatamente anterior à voz de “aos seus lugares”, existir um pico 
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de intensidade muscular no Glúteo Maximo na TSR que não existe para a TSF. 

No que diz respeito ao MI, o Glúteo Maximo e o Recto Femoral são os dois 

músculos com mais actividade sobretudo na fase de saída do bloco. A nível do 

tronco, o Erector Espinhal apresenta uma intensidade bastante baixa e 

semelhante para as duas variantes da Track Start. Já no que diz respeito ao 

MS, o músculo com mais actividade e niveis de intensidade elevados foi o 

Deltóide Anterior (superior na TSF) sendo que estes resultados se apresentam 

diferentes dos de Krüger et al. (2003) que tinha referido, para esta mesma fase 

da partida, o Gastrocnémio Medial e o Recto Femoral como os mais activos e 

com um papel preponderante no sentido de projectar o corpo do nadador para 

a frente do bloco. No nosso estudo o Gastrocnémio não apresenta 

praticamente actividade nenhuma e o Recto Femoral é o único que poderá 

estar mais de acordo com os resultados de Krüger et al. (2003). 

 Assim, podemos dizer que na fase de permanência no bloco, se por um 

lado a TSF é a técnica mais rápida, por outro, é também a técnica que produz 

menores impulsos, o que resulta numa menor velocidade horizontal de saída. A 

GS, apesar de não tão rápida (diferença para a TSF, em média de 0.11s) na 

saída do bloco, produziu um impulso superior o que proporcionou uma 

velocidade horizontal de saída também superior. Na TSR, registaram-se os 

impulsos mais intensos e a segunda maior velocidade horizontal de saída do 

bloco. No entanto, no tempo de bloco, a TSR foi ainda mais lenta que a GS e 

com uma diferença superior comparativamente com a TSF. 

6.2. Voo 
 
 

No tempo de voo as diferenças verificadas foram mínimas entre as três 

técnicas de partida: GS (0.21±0.03s), TSF (0.22±0.04s) e TSR (0.24±0.03s). 

Ayalon et al. (1975) também não observaram diferenças com significado 

estatístico nesse parâmetro entre a GS e a TSF, ao passo que a TSR não foi 

estudada por aquele autor. Os nossos valores relativos ao tempo de vôo estão 

de acordo com os resultados obtidos por Breed et al. (2000), Vilas-Boas et al. 

(2003), Krüger et al. (2003) e Miller et al. (2003), se bem que bastante 
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inferiores aos registados por Ayalon et al. (1975) e Zatsiorsky et al. (1979), que 

foram de 0,5s e 0,387±0,065 respectivamente. 

Desta forma, através do nosso estudo podemos observar que a TSR, 

que apresentou valores de força e impulso horizontais superiores, acabou por 

ser a técnica de partida com um registo de tempo superior na fase de voo. Ao 

mesmo tempo referimos a investigação de Vilas-Boas et al. (2000), que aponta 

sobre a influência dos elevados impulsos e velocidades durante a saída dos 

pés do bloco/suporte relativamente aos deslocamentos do CG durante o voo. 

No momento em que o nadador toca na água, a posição do CM é mais 

avançada para a GS (2.20±0.00m), seguida da TSR (2.15±0.01m) e da TSF 

(2.07±0.08m).  

Relativamente ao ângulo do tronco na entrada da água, verificaram-se 

diferenças entre as três técnicas de partida. Assim sendo, a TSR (36.24±2.34º) 

foi a que apresentou um maior ângulo, seguida da TSF (33.71±0.12º) e, por 

fim, a GS (29.36±1.11º). Estes valores por nós encontrados estão de acordo 

com Krimer et al (1989), Breed et al. (2000) e Vilas-Boas et al. (2003). Como 

consequência, Miller et al. (2003) referem que os ângulos de saída do 

bloco/suporte e entrada na água podem afectar a distância e o tempo utilizados 

para cobrir a trajetória do voo. 

No que diz respeito aos dados da EMG durante esta fase de voo, a nota 

de maior destaque vai para os valores de intensidade muscular mais elevados 

que se registaram no Gastrocnémio Medial, Deltóide Anterior e Glúteo Maximo. 

Todos os restantes músculos parecem ter uma actividade muscular com 

intensidades baixas e bastante similares. Na GS, a nível do MI o Gastrocnémio 

Medial apresenta um pico de intensidade muito elevado e único se 

compararmos com a TSF e a TSR. No MS, só o Deltóide Anterior se revela 

como os mais activo e com intensidades superior relativamente aos restantes 

músculos estudados. Na TSR o Glúteo Maximo apresenta um pico de 

intensidade “anormal” durante esta fase quando comparado com as outras 

duas técnicas de partida. 

76 



Discussão 

Quando passamos para a análise da partida desde o instante em que é 

dada a partida até ao momento em que o nadador toca na água podemos, em 

forma de balanço, retirar as seguintes afirmações: 

- A TSF foi a técnica mais rápida, com diferenças em média de 0.10s para as 

outras duas técnicas de partida. 

- A TSR foi a técnica de partida que produz impulsos de força superiores 

comparativamente com as outras duas técnicas de partida. 

- A TSR foi a técnica de partida com maior espaço percorrido pelo CM. 

- A GS foi a técnica de partida com uma posição horizontal mais avançada do 

CM. 

- A GS foi a técnica de partida com maior velocidade horizontal.  

- A TSR foi a técnica de partida com maior velocidade vertical. 

 

 6.3. Entrada na água 
 

Na fase de entrada na água, ou seja, desde o momento em que o 

nadador toca na água até ao primeiro momento em que o corpo do nadador 

está completamente imerso, as diferenças encontradas relativas ao tempo 

foram muito reduzidas. A TSF (0.37±0.01) foi a técnica de partida que 

apresentou um menor tempo de entrada na água, com as outras duas técnicas 

a apresentarem valores muito similares: GS (0.43±0.05) e TSR (0.41±0.01). 

Estes valores estão de acordo com os obtidos por Breed et al. (2000), Vilas-

Boas et al. (2003), Krüger et al. (2003) e Miller et al. (2003) 

Quando se analisa a partida desde o momento em que é dado o sinal de 

partida até ao primeiro momento em que o nadador está completamente 

imerso, a TSF ainda continuou a ser a técnica mais rápida. 

No que diz respeito aos dados electromiográficos registados, para esta 

fase de entrada na água observou-se que o músculo Deltóide Anterior foi o que 

apresentou intensidade mais elevada nas três técnicas de partida. Fazendo 

uma análise mais detalhada: relativamente ao MI, para as três técnicas, 

obtivemos intensidades muito baixas com excepção do Gastrocnémio Medial 

na GS. No estudo de Krüger et al. (2003), não existe nenhum tipo de referência 
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relativamente ao padrão de actividade muscular durante esta fase da partida; o 

Erector Espinhal, nesta fase, parece não alterar um padrão de intensidade que 

já vinha sendo registado desde a fase de saída do bloco; e, finalmente, no MS 

como já referimos anteriormente o Deltóide Anterior apresenta intensidades 

elevadas acima dos 70% (%CVM) ao passo que tanto o Bícepts Braquial como 

o Trícepts Braquial parecem evidenciar um padrão de acitivade muscular 

regular e de baixa intensidade. 

 

6.4. Deslize e final da acção de partida 
 
 

No tempo de deslize, observaram-se diferenças mais significativas entre 

a TSR (0.85±0.24s) e a TSF (1.16±0.11s). Isto aconteceu como consequência 

lógica do menor espaço percorrido pelo CM, na fase até ao primeiro toque na 

água, pela TSF e pelo oposto na TSR, tal como já tínhamos referido no ponto 

anterior. 

No tempo total de partida (tempo aos 7,5m), a maior diferença 

encontrada foi de 0.16s. Esta diferença foi observada entre a técnica de partida 

que se revelou ser a mais rápida, a TSR (2.54±0.23s), e no lado oposto a 

TSF(2.70±0.14s) que se revelou como a mais lenta. A GS (2.65±0.06s) foi a 

segunda técnica de partida mais rápida a atingir a marca dos 7,5m. Estes 

valores por nós obtidos encontram-se de acordo com os verificados por Vilas-

Boas et al. (2003), apesar de neste estudo terem utilizado como distância 

maxima os 6,07m e também encontraram uma supremacia da TSR. Já 

comparativamente com o estudo de Krüger et al. (2003), que utilizou a mesma 

distância, os nossos valores são bastante inferiores talvez devido ao facto de 

este autor ter utiizado como amostra apenas elementos do sexo feminino. 

No que diz respeito aos dados da EMG, podemos perceber que os 

músculos que apresentam intensidades mais elevadas foram o Gastrocnémio 

Medial, o Bícepts Braquial e o Erector Espinhal.  

Relativamente Gastrocnémio, dado que nesta fase da partida o 

batimento dos membros inferiores é bastante preponderante, com um ritmo 
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elevado e forte, não foi de estranhar os registos de intensidade observados 

sobretudo se atendermos do papel fundamental que desempenha a articulação 

do tornozelo, com a respectiva flexão plantar, nesta fase sub-aquática do nado. 

Ao mesmo tempo e seguindo esta lógica de pensamento, se atendermos ao 

facto de o Recto Femoral ter apresentado uma intensidade mais baixa 

comparativamente com o Gastrocnémio Medial, poderá sugerir que uma maior 

preponderância ao nível da articulação do tornozelo relativamente à articulação 

do joelho durante a fase sub-aquática. 

Relativamente ao tronco, sendo o Erector Espinhal o principal extensor 

do corpo, tendo uma forte actuação no sentido de controlar a flexão do tronco 

e, dessa forma, sendo esta fase caracterizada por oscilações do corpo do 

nadador este músculo apresentou intensidades altas e com um padrão comum 

até aos 7,5m.   

Portanto, em forma de conclusão podemos dizer que a partir do 

momento em que o corpo do nadador entra dentro de água as diferenças 

existentes na velocidade horizontal e vertical do CM, na posição horizontal e 

vertical do CM e no tempo entre as três técnicas de partida foram 

progressivamente sendo atenuadas. 
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7. Conclusões 
 

 

Com o nosso estudo, mediante a análise de três técnicas de partida para 

nado ventral em NPD, podemos concluir que a técnica que permite ao nadador 

atingir mais rapidamente os 7,5m foi a TSR. Contudo, dado o facto de as 

diferenças verificadas nas variáveis estudadas não terem sido significativas, 

permite-nos corroborar com a ideia de Shin e Groppel (1986), Vilas-Boas et al. 

(2000) e Vilas-Boas et al. (2003), autores que referem o facto de todas as 

diferenças entre os tipos de partida tenderem a desaparecer assim que ocorre 

a imersão integral dos nadadores, ou pelo menos que o deslize seja realizado. 

Estes dois últimos autores, na tentativa de explicar tal efeito, utilizam as leis 

hidrodinâmicas, aceitando que as altas velocidades sub-aquáticas produzem 

altos valores da força de arrasto, o qual causa a desaceleração dos corpos que 

imergem com acentuadas velocidades. 

Dos resultados da análise biomecânica comparativa entre a GS, a TSF e 

a TSR podemos retirar as seguintes conclusões: 

I. A GS e a TSR foram as duas técnicas mais rápidas a iniciar o 

movimento. 

II. A TSF foi a técnica mais rápida no tempo de impulsão. 

III. A TSF demorou menos tempo a deixar o bloco que a TSR e a GS. 

IV. A TSR foi a técnica em que o CM percorreu mais espaço no bloco. 

V. A GS e a TSR foram as técnicas que produziram maiores impulsos 

verticais. 

VI. A TSR foi a técnica de partida com uma resultante do impulso 

superior. 

VII. No bloco, a TSR foi biomecanicamente superior relativamente às 

outras duas técnicas de partida, visto que promoveu a aplicação de 

impulsos horizontal e vertical superiores, no mesmo período de 

tempo e no mesmo percurso de aceleração do CM. 

VIII. A TSF foi mais rápida que a GS e a TSR a tocar na água. 
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IX. A GS foi a técnica de partida que permitiu ao nadador chegar à água 

animado de uma velocidade horizontal superior. 

X. O espaço total percorrido pelo CM desde o sinal de partida até ao 

primeiro toque na água foi superior na TSR. 

XI. Na posição vertical e horizontal do CM no momento em que o 

nadador toca a superfície da água não se registaram grandes 

diferenças entre as duas técnicas. 

XII. O Deltóide Anterior, o Bicepts Braquial e o Tricepts Braquial 

revelaram ser os músculos com actividade mais intensa durante as 

fases estudadas. 

XIII. As fases da partida com mais intensidade muscular registada foram: 

desde o primeiro movimento perceptível do nadador até à saída do 

bloco e desde a entrada na água até aos 7,5m. 

XIV. Para a GS, o Gastrocnémio e o Reto Femoral são os dois músculos 

que apresentam maior intensidade na sua actividade. 

XV. Para a TSF, o Deltóide Anterior e o Trícepts Braquial são os dois 

músculos que apresentam maior intensidade na sua actividade. 

XVI. Para a TSR, o Deltóide Anterior é o músculo que apresenta maior 

intensidade na sua actividade. 
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