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Resumo 

O objectivo do presente estudo foi analisar electromiograficamente a participação dos 

músculos Tibialis Anterior, Gastrocnemius Medialis, Bíceps Femoris, Vastus Medialis, 

Adductor Longus e Tensor Fasciae Latae no salto vertical em Pólo Aquático. A amostra foi 

constituída por 4 jogadores de nível internacional (3 do sexo feminino e 1 do sexo masculino). 

Os sinais electromiográficos foram recolhidos durante a realização de um protocolo 

intermitente de duas repetições do salto vertical com uma mão (dominante), tendo sido 

transmitido aos jogadores que deveriam realizar a elevação máxima. A actividade 

electromiográfica foi determinada por um sistema de captação superficial de sinal em 

ambiente aquático, com subsequente envio para um receptor exterior. Os electromiogramas 

foram normalizados à contracção voluntária máxima isométrica (CVM). Foi realizada uma 

análise qualitativa e quantitativa [Duração da Fase Normalizada ao Tempo Total, Máximo, 

Média; iEMG (integral do sinal normalizado)] dos registos. Os resultados evidenciaram que, 

para à actividade eléctrica máxima dos grupos musculares, existem diferenças 

estatisticamente significativas entre algumas das fases, à excepção do TA e do VM que não 

apresentam diferenças entre nenhuma das fases. Para a actividade eléctrica média dos 

grupos musculares, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre algumas 

das fases, à excepção do TA que não apresentou diferenças entre nenhuma das fases. Em 

relação à actividade eléctrica máxima e média, considerando as fases em função dos grupos 

musculares, os resultados mostraram diferenças estatisticamente significativas para todas as 

fases entre alguns dos grupos musculares, à excepção da terceira fase que não apresentou 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos musculares. Relativamente à iEMG 

dos músculos em função das fases, encontraram-se diferenças estatisticamente significativas 

para todos os músculos entre algumas das fases, tendo-se verificado valores superiores de 

iEMG para todos músculos na quarta fase, à excepção do TFL que apresenta valores 

superiores na segunda fase. Quanto à iEMG para as fases em função dos músculos, 

verificam-se diferenças estatisticamente significativas entre alguns dos grupos musculares 

para todas as fases, à excepção da quinta fase.  

 

 

Palavras-chave:  Pólo Aquático, Electromiografia, Salto Vertical, Membro Inferior. 
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Abstract 

The purpose of the present study was to make the electromyographic characterization of the 

participation of the muscles Tibialis Anterior, Gastrocnemius Medialis, Biceps Femoris, Vastus 

Medialis, Adductor Longus and Tensor Fasciae Latae in the slew in Aquatic Polar region. The 

sample was constituted by 4 players of international level (3 of feminine sex and 1 of the 

masculine sex). Electromyographic signals had been collected during the accomplishment of 

an intermittent protocol of two repetitions of the slew with a hand (dominant), having been 

transmitted the players who would have to carry through the maximum rise. The 

electromyographic activity was determined by a system of superficial captation of signal in 

aquatic environment, with subsequent sending for an exterior receiver. The electromyogrames 

had been normalized to the voluntary contraction maximum isometric (CVM). A qualitative and 

quantitative analysis was carried through [Duration of the Phase Normalized to, Average Total, 

Maximum the Time; iEMG (integral of the normalized signal)] of the registers. The results had 

evidenced that, for the a maximum electric activity of the muscular groups, significant 

differences between some of the phases exist statistical, to the exception of TA and the VM 

that they do not present differences between none of the phases. For the average electric 

activity of the muscular groups, significant differences between some of the phases had been 

verified statistical, to the exception of TA the one that did not present differences between none 

of the phases. In relation to the maximum and average electric activity, considering the phases 

in function of the muscular groups, the results had statistical shown to significant differences 

for all the phases between some of the muscular groups, to the exception of the third phase 

that statistical did not present significant differences between the muscular groups. Relatively 

to iEMG of the muscles in function of the phases, significant differences for all had met the 

muscles between some of the phases, having themselves statistical verified superior values of 

iEMG for all muscles in the fourth phase, to the exception of the TFL that presents superior 

values in the second phase. How much to iEMG for the phases in function of the muscles, 

significant differences between some of the muscular groups for all are verified statistical the 

phases, to the exception of the fifth phase.  

       

 

Word-key:  Water Polo, Electromyography, Vertical Jump, Lower Limb. 
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Résumé 

L'objectif de présente étude a été caractérisé électromyographiquement la participation des 

muscles Tibialis Anterior, Gastrocnemius Medialis, Biceps Femoris, Vastus Medialis, Adductor 

Longus et Tensor Fasciae Latae dans le saut verticale dans Pôle Aquatique. L'échantillon a 

été constitué par 4 joueurs de niveau international (3 du sexe féminin et 1 du sexe masculin). 

Les signaux électromyographiques ont été rassemblés pendant la réalisation d'un protocole 

intermittent de deux répétitions du saut verticale avec une main (dominant), en ayant été 

transmis les joueurs qui devraient réaliser la hausse maxima. L'activité électromyographique a 

été déterminée par un système de captation superficielle de signe dans environnement 

aquatique, avec ultérieur envoi pour un récepteur extérieur. Les electromyogrammes ont été 

normalisées à la contraction volontaire maxima isométrique (CVM). A été réalisée une analyse 

qualitative et quantitative [Durée de la Phase Normalisée au Temps Total, Maximum, Moyen ; 

iEMG (intégral du signe normalisé)] des registres. Les résultats ont prouvé que, pour la 

l'activité électrique maxima des groupes musculaires, existent des différences statistiquement 

significatives entre certaines des phases, à l'exception de TA L'et du VM qu'ils ne présentent 

pas de différences entre aucune des phases. Pour l'activité électrique moyenne des groupes 

musculaires, se sont vérifiées des différences statistiquement significatives entre certaines des 

phases, à l'exception de TA La qu'il n'a pas présenté de différences entre aucune des phases. 

Concernant l'activité électrique maxima et moyenne, en considérant les phases en fonction 

des groupes musculaires, les résultats ont montré à différences statistiquement significatives 

pour toutes les phases entre certains des groupes musculaires, à l'exception de troisième 

phase qui n'a pas présenté de différences statistiquement significatives entre les groupes 

musculaires. De iEMG des muscles en fonction des phases, se sont trouvés des différences 

statistiquement significatives pour tous les muscles entre certaines des phases, en ayant 

vérifié des valeurs supérieures de iEMG pour tous muscles dans quatrième phase, à 

l'exception de TFL qui présente des valeurs supérieures dans seconde phase. Combien à 

iEMG pour les phases en fonction des muscles, se vérifient des différences statistiquement 

significatives entre certains les des groupes musculaires pour toutes phases, à l'exception de 

cinquième phase.  

 

Mots-clés:  Pôle Aquatique, Electromyographie, saute Verticale, Membre Inférieur. 
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TA  Tibialis Anterior  

GM  Gastrocnemius Medialis  

BF  Bíceps Femoris 

VM  Vastus Medialis  

AL  Adductor Longus  

TFL  Tensor Fasciae Latae  
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1. Introdução 

A investigação científica no contexto do Desporto tem vindo a exercer um 

papel bastante significativo, embora diferenciado no âmbito do desenvolvimento 

do rendimento desportivo das diferentes modalidades.  

A Biomecânica aparece-nos como uma das áreas científicas que mais tem 

contribuído para o crescimento da investigação aplicada ao Desporto, utilizando 

para tal, quatro áreas de estudo das diversas formas de movimento, a Cinemática, 

a Dinamometria, a Electromiografia, a Antropometria e a Termografia (Baumman, 

1995; Amadio & Duarte, 1996).  

O movimento humano nas suas diversas formas poderá ser descrito e 

modelado matematicamente, partindo da utilização dos métodos pertencentes às 

áreas referidas anteriormente, possibilitando uma melhor compreensão dos 

mecanismos internos reguladores e executores do movimento do corpo humano 

(Amadio & Duarte, 1996).  

Dos métodos de medição utilizados na Biomecânica aplicada ao Desporto, 

a Electromiografia (EMG) é aquela que nos permite o estudo da actividade 

neuromuscular através da representação gráfica da actividade eléctrica do 

músculo (Correia et al., 1993). Assim, a EMG caracteriza-se pela detecção e 

recolha de corrente eléctrica com origem nas alterações electroquímicas das fibras 

musculares esqueléticas ao serem excitadas, i.e., os potenciais de acção (De 

Luca, 1993).   

Embora a EMG seja uma das áreas mais antigas, relativamente aos 

métodos de medição utilizados na Biomecânica aplicada ao Desporto, é aquela 

que apresenta menor quantidade de estudos. Este facto parece dever-se ao 

elevado nível tecnológico envolvido na respectiva metodologia de recolha e 

avaliação dos dados. Contudo, a EMG afigura-se como sendo uma área de 

grande importância e aplicabilidade devido ao capital informativo que disponibiliza. 

Face à quase inexistência de estudos científicos no âmbito da investigação 

electromiográfica no Pólo Aquático (PA), esta dissertação tem como principal
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objectivo fazer a análise electromiográfica do salto vertical a uma mão 

(dominante). 

Esta é uma habilidade técnica fundamental do jogo, a partir da qual os 

jogadores movem os seus corpos fora de água na vertical, a fim de: rematar, 

receber e passar a bola, impedir um remate ou interceptar um passe do 

adversário, sendo uma habilidade fundamental e imprescindível na técnica do 

guarda-redes. Para tal, caracterizaremos os músculos Tibialis Anterior, 

Gastrocnemius Medialis, Bíceps Femoris, Vastus Medialis, Adductor Longus e 

Tensor Fasciae Latae, músculos que se afiguram como determinantes neste gesto 

técnico e cuja avaliação por EMG de superfície se encontra facilitada.  

Esta dissertação encontra-se dividida em 5 partes. Começaremos por 

realizar uma revisão da literatura, onde pretendemos verificar o estado do 

conhecimento acerca dos principais parâmetros que permitam uma melhor 

compreensão do nosso estudo. Apresentaremos, de seguida os objectivos e as 

hipóteses do estudo. Após a descrição do material e métodos utilizados, 

passaremos à apresentação dos resultados, assim como à sua discussão. Por fim, 

enunciaremos as principais conclusões, às quais acrescentaremos algumas 

sugestões que consideramos importantes para futuras investigações.  
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2. Revisão da Literatura 

2.1. O Pólo Aquático  

O Pólo Aquático (PA) é uma das modalidades da Natação, e como 

modalidade colectiva, tem o seu lugar na família dos Jogos Desportivos Colectivos 

(JDC), apesar da sua estrutura funcional exigir processos de relação com o meio, 

diferentes dos utilizados nos restantes JDC (Lopes, 1985). Esta modalidade 

desenrola-se no meio aquático, onde as técnicas se estabelecem fora dos 

referenciais do deslocamento terrestre (Ibern & Marculescu, 1985; Lopes, 1994, 

Barguilla 2000). A ausência de apoios fixos e a densidade do meio requerem do 

jogador uma forte solicitação das capacidades físicas, principalmente no que se 

refere à força, resistência e coordenação (Pinnington et al., 1990; Smith, 1991). 

Trata-se de uma modalidade intermitente, na qual se verifica uma constante 

alternância entre esforços intensos e períodos de recuperação, com uma duração 

média de jogo superior a 60 minutos e caracterizada por uma predominância de 

actividades de carácter aeróbio (Pinnigton et al., 1986; Avlonitou, 1991; Hohmann 

& Frase, 1991; Smith, 1991; Hollander et al., 1993; Rodriguez, 1994).  

Actualmente um jogo de pólo aquático caracteriza-se por 4 períodos de 8 

minutos de tempo útil, separadas por um intervalo de 2 minutos entre a 1º e o 2º e, 

3º e 4º períodos e 5 minutos de intervalo entre o 2º e 3º períodos.  

2.2. Salto Vertical  

A performance do salto vertical constitui uma habilidade técnica 

fundamental em muitos desportos de equipa, incluindo o PA. Sendo que o jogador 

tem muito frequentemente que mover o seu corpo fora de água na vertical, a fim 

de rematar, receber e passar a bola, impedir um remate ou interceptar um passe 

do adversário, sendo ainda uma técnica base fundamental do guarda-redes, 

(Gladden & Colacino, 1978; Klinzing, 1991; Sanders 1999b; Dopsaj, 1999; 

Platanou, 2002, 2005, 2006).  
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Esta habilidade técnica é frequentemente incluída num regime diário de 

treino, variando a sua duração e intensidade, consoante a posição e funções dos 

jogadores (Sanders, 1999b).  

No salto vertical, a parte superior do corpo é conduzida para cima 

explosivamente até atingir a altura máxima, partido do movimento base da 

retropedalagem, a qual é utilizada para emergir a parte superior do corpo para fora 

da água, gerando uma força contrária ao peso corporal (Sanders, 1999b).  

A retropedalagem é uma acção cíclica dos membros inferiores, 

desempenhada principalmente pelos joelhos (Platanou, 2005), com os 

movimentos da direita e da esquerda dos membros inferiores opostos na fase do 

ciclo. Quando um membro está na sua fase mais propulsiva o outro está na fase 

de recuperação. Esta acção é uma complexa combinação de movimentos da 

anca, joelho e tornozelo (Sanders, 1999b). Os membros inferiores movem-se em 

direcções circulares inversas – o membro inferior esquerdo move-se no sentido 

horário e o membro inferior direito no sentido inverso, sendo que o movimento dos 

pés faz um traçado de ovais alongadas (Sanders, 2005).  

Quanto mais perfeito um jogador for no desempenho da retropedalagem 

maior a sua capacidade para desempenhar as tarefas fundamentais, como o 

passe, o remate, o bloco, a defesa e intercepção (Sanders, 1999b).  

A retropedalagem pode ser utilizada para apoiar o corpo em uma posição 

elevada por um longo período de tempo. Isto é chamado de “hold” ou “manter”. 

Alternativamente, a pernada pode ser utilizada como uma acção explosiva para 

ganhar a altura máxima num curto período de tempo. Isto é chamado de “boosts” 

ou “impulso ou salto” (Sanders, 1999a). O jogador geralmente inicia o salto pela 

retropedalagem base mas muda o padrão de movimento para conseguir um 

aumento repentino no sentido ascendente das forças. Os membros inferiores 

concluem o movimento de alternância das fases de retropedalagem pela 

realização de pernada poderosa e concorrente de ambos os membros inferiores, 

com um movimento descendente e para trás em direcção para o fundo da piscina 
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(Platanou, 2005), semelhante aproximadamente a uma pernada de “tesoura” e/ou 

pernada de bruços.  

Assim, a pernada usada para executar o salto vertical pode ser considerada 

como modificação da retropedalagem (Sanders, 1999a).  

 Sanders (2005), refere a existência de três fases distintas no movimento de 

retropedalagem apesar de não aplicar esta definição de forma formal:  

  

- 1ªFase ou Fase Exterior  

 Esta fase antecede a fase mais propulsiva do movimento, servindo de 

transição da fase de recuperação para a propulsão. O segmento do pé desloca-se 

para cima, para trás e exteriormente.  

 Nesta fase o segmento da coxa está em abdução, extensão e realiza a 

rotação medial, o joelho está em flexão e faz a rotação medial e o tornozelo está 

em flexão, evertido e faz rotação lateral (Homma & Homma, 2005; Sanders, 2005). 

  

A                                             B                                            C 

Figura 1.  A) Segmentos do membros inferior (direito) no inicio da fase exterior; B) 

Segmentos do membro inferior (direito) a metade da fase exterior; C) Segmento do 

membro inferior (direito) no final da fase exterior.   

 

2ª Fase ou Fase mais Propulsiva  

 Esta é a fase mais propulsiva de todo o ciclo da pernada na 

retropedalagem. O pé desloca-se para baixo, para a frente e interiormente. 



Revisão da Literatura 

 
 

6

 Nesta fase a coxa encontra-se em abdução, rotação lateral e realiza a 

flexão, o joelho inicialmente encontra-se em flexão, estende-se e torna a flectir no 

final da fase, passando da rotação medial para a lateral, o tornozelo está em 

flexão, rotação medial, eversão e realiza a inversão no final desta fase (Alexander 

& Taylor, 2005; Homma & Homma, 2005).  

A                                                      B                                                     C 

Figura 2.  A) Segmentos do membros inferior (direito) no inicio da fase propulsiva; B) 

Segmentos do membro inferior (direito) a metade da fase propulsiva; C) Segmento do 

membro inferior (direito) no final da fase propulsiva.   

 

3ª Fase ou Fase de Recuperação  

 Nesta fase o pé realiza um trajecto para trás, para cima e para dentro. A 

coxa encontra-se em flexão, realiza uma ligeira adução e rotação medial, o joelho 

inicialmente está em flexão e atinge o seu máximo no final desta fase, realizando 

ainda a rotação lateral, o tornozelo está em extensão e invertido (Alexander & 

Taylor, 2005; Homma & Homma, 2005).  

A                                                      B                                                     C  

Figura 3.  A) Segmentos do membros inferior (direito) no inicio da fase de recuperação; B) 

Segmentos do membro inferior (direito) a metade da fase de recuperação; C) Segmento 

do membro inferior (direito) no final da fase de recuperação.  
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2.2.1. Factores que Contribuem para a Manutenção da  Altura na 

Retropedalagem  

A altura na retropedalagem refere-se à distância que vai da superfície da 

água até ao vertex, essa altura depende de um conjunto de factores (c.f. Figura 4). 

Para elevar o corpo fora de água é necessário um impulso vertical de forma a 

reagir contra a força gravitacional. Quanto maior é o impulso maior é a altura 

atingida. Este impulso é fornecido pela flutuabilidade e pela força gerada pela 

acção da retropedalagem. Quanto maior a massa emersa, menor será a 

flutuabilidade e maior o impulso necessário a gerar pela retropedalagem para 

manter ou atingir uma posição elevada (Sanders, 1999b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Factores que influenciam a altura atingida na retropedalagem (adaptado de 
Sanders, 1999b).   

De acordo com os princípios hidrodinamicos, a força gerada pela 

retropedalagem num dado momento depende da área de secção transversal dos 

pés, pernas e coxas, da velocidade do movimento dos respectivos membros e do 

coeficiente da força ascensional e de arrasto criado (Sanders, 1999b).  
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A velocidade dos membros e o coeficiente da força ascensional e de arrasto 

depende da acção dos membros que por sua vez depende da acção e dos 

ângulos das articulações respectivamente (Sanders, 1999b).  

Como seria de esperar tendo em conta os princípios hidrodinamicos, a 

altura mantida na retropedalagem está fortemente correlacionada com a 

velocidade do pé (r=0,85) (Sanders, 1999b). Verificou-se igualmente que a 

direcção dada ao movimento do pé é também um factor de grande importância. 

Em particular uma melhor performance na retropedalagem utiliza mais 

movimentos antero-posteriores e laterais, e menos movimentos verticais.  

Sanders (1999b) refere-se ainda a outro aspecto importante, a velocidade 

do pé, que deve ser mantida o mais constante possível e sem grandes variações.  

Numa execução eficiente do movimento os jogadores geram uma força 

propulsiva com os pés orientados de forma que os ângulos de ataque sejam 

pequenos e positivos. Isto é, de forma que exista uma massa de água que atinja a 

parte inferior do pé no ângulo exacto, para que deste modo seja gerada uma força 

propulsiva preferencialmente através da força ascensional, em vez da de arrasto 

(Sanders, 1999b). 

Os intervalos onde o pé tem um ângulo de ataque negativo, isto é, quando 

a água passa com mais velocidade na parte superior do pé, precisam de ser 

minimizados pois as forças geradas contrariam o impulso positivo. Esta situação 

parece ocorrer quando o pé se está a elevar.  

Por esta razão os melhores jogadores minimizam os intervalos de ângulos 

negativos do pé realizando movimentos mais horizontais e tendo um melhor timing 

nas acções e uma orientação mais adequada do pé. 

Quando a retropedalagem é executada correcta e eficientemente, com 

movimento contínuo e com o timing apropriado da rotação medial e lateral, a 

corrente de água passa na parte medial (interior) do pé durante mais de metade 

da duração do ciclo. O curto período em que a água passa na parte lateral do pé 

ocorre mais tarde no período de flexão do joelho e início da extensão enquanto o 

pé se move exteriormente. De modo a atingir ângulos favoráveis durante o período 
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de movimento exterior, o tornozelo está fortemente flectido, em rotação externa e 

evertido.  

Durante o movimento anterior e interior o tornozelo está flectido e em 

rotação medial. Durante o movimento posterior o tornozelo está em extensão e 

invertido. Obviamente, de forma a manter ângulos favoráveis durante todo o 

movimento o timing das transições entre as acções do tornozelo é crítico 

(Sanders, 1999a). 

2.3. A Biomecânica  

2.3.1. Definição e Áreas de Actuação  

Segundo Adrian & Cooper (1995), a Biomecânica constitui a disciplina 

cientifica que procura medir, modelar, explicar, equacionar, categorizar e catalogar 

os padrões dos movimentos das criaturas vivas. Estes autores consideram que se 

trata da “Física do movimento humano ou de outros seres vivos”, integrando o 

estudo das forças produzidas pelo corpo, o estudo das forças que actuam sobre o 

corpo e as respectivas consequências no movimento e na deformação dos 

tecidos.  

Hall (1991) refere que a biomecânica é um excelente método para análise 

do movimento humano, uma vez que utiliza as leis da física e conceitos da 

engenharia para descrever o movimento em sistemas biológicos (e.g. segmentos 

corporais e respectivas forças actuantes), tendo como base a mecânica, a 

fisiologia e a anatomia funcional (Hall, 1991; Amadio & Barbanti, 2000).  

A este propósito Vilas-Boas (2004) refere que a Biomecânica deve deter-se 

sobre a funcionalidade mecânica dos órgãos, aparelhos e sistemas dos seres 

vivos, sobre a sua cargabilidade mecânica, sobre os limites da sobrecarga e da 

lesão e sobre os factores que afectam a performance, e portanto, envolvendo o 

treino em si mesmo, os meios auxiliares de treino, o equipamento desportivo e a 

técnica desportiva.  
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A análise do movimento humano pode ser efectuada através de cinco áreas 

da Biomecânica. Estas áreas embora diferentes são complementares (Baumann, 

1995; Zaro, 1999): (i) a Cinemática, que analisa a posição, a orientação e os 

movimentos dos segmentos corporais; (ii) a Dinamometria, que estuda as forças 

externas e internas e a distribuição de pressão; (iii) a Antropometria, que estuda 

os parâmetros inerentes à definição do modelo corporal; (iv) a EMG, que estuda a 

actividade eléctrica muscular e (v) a Termografia, a qual estuda imagens térmicas 

que, através de cores diferenciadas, mostram campos de diferentes temperaturas, 

onde se verifica uma maior ou menor actividade muscular.  

Das áreas de actuação da Biomecânica, EMG é aquela que será alvo da 

nossa atenção durante toda esta dissertação.  

2.3.2.Electromiografia  

2.3.2.1. Definição e Perspectiva Histórica  

A explicação do complexo movimento dos animais e dos seres humanos 

tem despertado uma curiosidade persistente e uma constante procura de 

conhecimentos entre muitos cientistas, levando-os até ao mundo da biodinâmica e 

da biolocomoção, como base para o estudo da função muscular e análise da 

locomoção (Clarys & Alewaeters, 2003). O método electromiográfico, é 

considerado como uma componente integral da caixa de ferramentas dos 

morfologistas funcionais da era contemporânea (Ashley-Ross & Gillis, 2002), o 

qual implica o registo e detecção da actividade eléctrica do músculo activo 

(Grieve, 1975). Segundo Clarys & Alewaeters (2003), detectar e/ou estimular a 

actividade muscular constitui-se como um dos mais antigos actos científicos.  

Conforme referimos anteriormente, a EMG é um dos métodos utilizados 

pela Biomecânica para a abordagem das diferentes formas de movimento, sendo 

aquele que apresenta as condições de realização do estudo da dinâmica 

muscular. Para tal, a EMG baseou-se num princípio estabelecido por Galvani há 

mais de 200 anos, o qual refere que um músculo-esquelético, quando estimulado 
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electricamente, se contrai e, por outro lado, quando se contrai voluntariamente 

produz corrente eléctrica (Basmajian & De Luca, 1985).  

Neste seguimento, a EMG permite um acesso imediato aos processos 

fisiológicos geradores de força e, consecutivamente, à produção de movimento, 

consubstanciando-se num campo aliciante de investigação (De Luca, 1993).  

Em complementaridade, Sale (1991) refere que a EMG é um método que 

permite registar e quantificar a actividade eléctrica produzida pelas fibras 

musculares das unidades motoras (UM) activadas.  

Assim, a EMG é um dos métodos clássicos utilizados em Biomecânica, no 

qual, através de um ensaio electromiográfico se pode efectuar o registo da 

actividade eléctrica de um determinado músculo (Thomas et al., 1999).   

De acordo com De Luca (1997), a EMG parece ser a melhor e mais simples 

representação do controlo neurológico da musculatura esquelética, reflectindo o 

sinal electromiográfico a soma algébrica dos potenciais de acção das UM activas. 

A EMG indica o estímulo neural para o sistema muscular, tornando-se muito 

importante para a modelação do sistema dinâmico neuromuscular e esquelético 

como primeiro parâmetro de controlo (Ervilha et al., 1999).  

 De acordo com Basmijian & De Luca (1985), em termos históricos 

Francesco Redi, em 1666, foi o primeiro cientista a fazer a dedução de que os 

músculos eram capazes de gerar electricidade. Tendo este facto sido mais tarde 

observado por Guichard Duverney, em 1700, e por Jallabert em 1750 (Trouvé, 

1893), assim como por Luigi Galvani em 1786, 1791 e 1792 (Clarys & Cabri, 

1993).  

 Contudo, apesar do descrito anteriormente, é comum encontrar-se 

referências na literatura a Luigi Galvani como sendo o investigador que introduziu, 

no século XVIII, a demonstração inicial da “bioelectricidade”. Galvani demonstrou 

que o tecido muscular de alguns animais, nomeadamente sapos, se contraíam 

quando expostos a uma variedade de fontes eléctricas externas e quando 

expostos aos nervos de outro sapo, podendo verificar a presença de correntes 

eléctricas em tecidos vivos (Geddes & Hoff, 1971).  
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Carlo Matteucci, por volta do século XIX, utilizou um galvanómetro com o 

propósito de demonstrar que as correntes eléctricas eram originárias dos 

músculos e que se relacionavam com a contracção voluntária (Herzog et al., 1994; 

Clarys, 2000) tendo, Emil Du Bois Reymond, confirmado que tanto os nervos 

como os músculos geravam e conduziam correntes eléctricas (Ashley-Ross & 

Gillis, 2002), detectando contracções voluntárias in vivo (Clarys, 2000). Em 1890, 

Marey introduziu o termo electromiografia e fez o primeiro miograma (Clarys, 

2000).  

Segundo Ashley-Ross & Gillis (2002), a invenção de diversos aparelhos, no 

início do século XX, conduziu a um progresso no desenvolvimento da EMG como 

técnica experimental, designadamente, a invenção do amplificador permitiu que 

diferenças voltaicas pequenas pudessem ser prontamente medidas em função do 

tempo (Basmajian & De Luca, (1985). Posteriormente, Adrian e Bronk (1929), 

desenvolveram o eléctrodo de agulha hipodérmico, que permitiu aos 

investigadores utilizarem um meio directo, para numa dada região muscular medir 

a actividade eléctrica (Ashley-Ross & Gillis, 2002), sendo esta metodologia ainda 

utilizada regularmente pela comunidade cientifica.  

A EMG, entre 1940 e 1960, apresentou um incremento tecnológico 

significativo, devido à utilização clínica e ao uso dos eléctrodos de arame (cf. 

Basmajian & Stecko, 1962), uma vez que estes permitiram reduzir a dor associada 

à sua implantação e possibilitaram experiências prolongadas no tempo (Geddes, 

1972).  

Em 1965, a maior parte dos músculos humanos já tinham sido alvo de 

estudo, permitindo o reconhecimento de padrões musculares numa variedade de 

actividades (Basmajian & De Luca, 1985). Complementarmente, várias 

experiências foram levadas a cabo em animais, que em muito contribuíram para a 

compreensão da função muscular nos seres humanos e que adicionaram 

importantes conhecimentos sobre o músculo-esquelético, no que diz respeito às 

suas propriedades básicas (Ashley-Ross & Gillis, 2002).  
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 A partir da 2ª Guerra Mundial generalizou-se o recurso à EMG, sendo que 

actualmente é uma técnica utilizada por cientistas nos vários campos de actuação 

como as neurociências, o desporto, a fisioterapia, a anatomia ou a medicina no 

trabalho (Clarys & Cabri, 1993). O ano de 1985 é considerado uma data 

importante na história da EMG, devido a Basmajian e De Luca (1985) terem 

sumariado todo o conhecimento e pesquisa das funções musculares, única e 

exclusivamente, a partir de estudos electromiográficos (Rouard et al., 1992; Clarys 

& Cabri, 1993; Herzog et al., 1994; De Luca, 1997; Ervilha et al., 1999).  

2.3.2.2. Electromiografia de Superfície e Profundid ade 

Actualmente são utilizadas duas formas distintas de recolher os sinais 

electromiográficos: EMG de superfície e EMG de profundidade, sendo que, a 

diferente forma de recolher o sinal traduz-se em registos EMG com significado 

distinto e em consequência com utilização em áreas diversas (Correia & Mil-

Holmes, 2004).  

Os sinais EMG são detectados por eléctrodos, sendo este o instrumento 

básico desta técnica, medindo a actividade eléctrica do músculo (Amadio & 

Duarte, 1996). Os eléctrodos podem ser classificados em duas categorias 

distintas: (i) em função do seu contacto com o corpo, podendo ser invasivos 

(eléctrodos de arame ou agulha) ou não invasivos (eléctrodos de superfície), (ii) 

em função da presença ou ausência de pré-amplificador local, em eléctrodos 

activos ou eléctrodos passivos, respectivamente (Acierno et al., 1995) e (iii) em 

função da sua configuração, podendo ser monopolares ou bipolares.  

A configuração monopolar é fundamentalmente utilizada em ambientes 

clínicos, em que apenas um eléctrodo é colocado na pele por cima do músculo a 

investigar (Correia et al., 1998), o eléctrodo detecta o potencial eléctrico 

relativamente a um eléctrodo de referência colocado num local onde não é 

afectado pela actividade eléctrica gerada pelo músculo em estudo. O principal 

problema que este tipo de configuração apresenta é a sua fraca resolução 

espacial (Basmajian & De Luca, 1985), toda a diferença de potencial eléctrico 
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entre o eléctrodo de referência e o de detecção é recolhida e registada (Hergoz et 

al., 1994), incluindo sinais não pretendidos como os provenientes de outros 

músculos.  

Na configuração bipolar, pode ser obtida uma maior resolução espacial e 

um aumento da rejeição de ruído (Basmajian & De Luca, 1985). Nesta 

configuração, as diferenças de potencial na pele são detectadas por duas 

superfícies em relação a um eléctrodo de referência (eléctrodo terra), colocado 

num ponto neutro relativamente ao músculo estudado (Acierno et al., 1995). Os 

dois sinais captados nas superfícies de detecção são posteriormente enviados 

para um amplificador diferencial, onde a diferença entre os dois eléctrodos é 

amplificada, sendo assim eliminado o sinal comum antes da amplificação (Correia 

& Mil-Holmes, 2004).  

Deste modo, através da classificação dos eléctrodos, são actualmente 

utilizadas duas formas distintas de recolher os sinais electromiográficos, podendo 

estes serem captados através da EMG de superfície e EMG de profundidade.  

A EMG de superfície caracteriza-se por ser um método não invasivo e de 

fácil execução (Moritani et al., 1982; Thomas et al., 1999; Hug et al., 2006), 

ficando o eléctrodo em contacto com a pele (Dainty & Norman, 1987) sobre o 

músculo em estudo (Herzog et al., 1994). Na EMG de superfície, os potenciais que 

ocorrem no sarcolema das fibras activas são conduzidos pelos tecidos e fluidos 

envolventes até à superfície da pele, sendo captada a soma da actividade 

eléctrica muscular (Basmajian & De Luca, 1985; Correia & Mil-Holmes, 2004).  

Este método permite o fácil manuseamento e controlo para o 

experimentador e o maior conforto para o executante (Correia et al. 1993), dando-

nos ainda a possibilidade de uma análise global do comportamento dos músculos 

(Acierno et al., 1995). Estas características justificam a sua utilização, não 

obstante as suas limitações, como por exemplo, não ser suficientemente selectiva 

para músculos pequenos, fornecendo pouca informação sobre o comportamento 

das UM individuais e apresentando alterações mais pronunciadas das 

características do sinal detectado (Dainty & Norman, 1987; Acierno et al., 1995).  
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Relativamente à EMG de profundidade, este método baseia-se na 

colocação de eléctrodos no interior do músculo, em contacto directo com as fibras 

musculares (Herzog et al., 1994), sendo os eléctrodos de arame ou de agulha 

(Acierno et al., 1995). O registo obtido é resultado dos potenciais de acção de um 

conjunto de fibras musculares localizadas na proximidade do eléctrodo de 

detecção. Deste modo, o potencial de acção recolhido neste tipo de EMG não 

corresponde ao potencial de acção de uma UM histológica, mas sim a uma soma 

de variações de potencial de um conjunto de fibras (Correia & Mil-Holmes, 2004). 

Na EMG de profundidade, os eléctrodos utilizados são mais selectivos, não 

permitindo alterações acentuadas do sinal detectado, pelo facto de ser um método 

invasivo (Basmajian & De Luca, 1985). A EMG de profundidade, no entanto 

também apresenta desvantagens, designadamente por não se conseguir obter 

uma representatividade da actividade total do músculo (Acierno et al., 1995) e por 

não permitir que ocorra deslocamento dos eléctrodos aquando da contracção 

muscular (Basmajian & De Luca, 1985). 

2.3.2.3. Processamento do Sinal Electromiográfico  

Uma vez adquirido o sinal electromiográfico, o seu processamento tem que 

ser efectuado, o qual pode ser realizado no domínio temporal e no domínio da 

frequência. O processamento do sinal EMG no domínio do tempo, no qual este 

trabalho se baseia, consiste em termos genéricos, na preparação do sinal de 

forma a avaliar, qualitativa e quantitativamente, a forma como a sua amplitude 

varia ao longo do tempo (Correia & Mil-Holmes, 2004).  

Procuramos de seguida efectuar a descrição dos procedimentos para a 

realização da análise qualitativa e quantitativa do sinal electromiográfico. 

Para Correia & Mil-Holmes (2004), a analise qualitativa do sinal 

electromiográfico poderá ser bastante útil na avaliação da qualidade do sinal e no 

despiste de artefactos, possibilitando esta metodologia, uma primeira avaliação da 

actividade muscular e a determinação do padrão de actividade dos músculos 

envolvidos, através da análise dos períodos de actividade e silêncio.   
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Relativamente à análise quantitativa do sinal electromiográfico, esta pode 

ser realizada considerando três tipos de variáveis: (i) variáveis de amplitude, 

expressando o nível de actividade do sinal, existindo diferentes formas de 

quantificar a sua intensidade (através da determinação do pico máximo de 

actividade, do valor absoluto médio, do valor de integral - iEMG -, ou da raiz 

quadrada média do sinal electromiográfico); (ii) variáveis de estrutura temporal, 

determinando-se os tempos de ocorrência dos fenómenos mais relevantes, 

nomeadamente o início e final das activações, ou o momento correspondente ao 

pico máximo de actividade; (iii) variáveis de frequência, as quais se devem a um 

conjunto amplo de factores de grande diversidade, nomeadamente a composição 

muscular, as propriedades dos eléctrodos e o local onde são colocados no 

músculo, as características do potencial de acção das fibras musculares activas e 

os processos de coordenação intra muscular (Correia & Mil-Holmes, 2004).  

2.3.2.4. A Electromiografia em Pólo Aquático  

 O estudo EMG do padrão de movimento desportivo consubstancia-se na 

expressão dinâmica do envolvimento de músculos específicos que detém uma 

participação própria em determinado movimento (Clarys & Cabri, 1993; Bjorn et 

al., 2007). Deste modo em circunstâncias específicas (e.g. numa piscina) 

requerem uma aproximação tecnológica e metodológica que podem ser adoptadas 

tanto em laboratório como no meio desportivo (Clarys, 1987). Relativamente ao 

PA, a realização de determinado movimento numa piscina sofre influências 

mecânicas, devido às propriedades físicas do meio aquático, diferentes daquelas 

ocorridas em meio terrestre (Mota, 1990; Amadio et al. 1999). A EMG, no caso dos 

movimentos propulsivos realizados no meio aquático, confere a expressão do 

envolvimento dinâmico de músculos específicos na propulsão do corpo através da 

água (Clarys, 1988).  

 A EMG tem assim um papel principal no estudo do movimento humano, 

dado que a maioria das actividades desportivas tem subjacente padrões motores 

altamente complexos, geralmente exacerbados não só pelas forças externas que 
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neles actuam, mas também pelos impactos e equipamentos desportivos utilizados 

durante o próprio movimento (Clarys & Cabri, 1993). 

 Embora a realização de estudos em PA no âmbito da investigação 

biomecânica em EMG não sejam inexistentes, os trabalhos de análise 

electromiográfica são verdadeiramente escassos.  

Constatamos ainda que os poucos estudos realizados em EMG no PA 

centram a sua atenção essencialmente na técnica de remate e na retropedalagem, 

sendo estas algumas das habilidades fundamentais do jogo. De referir o facto de 

todos os estudos em PA utilizarem a EMG de superfície. A utilização desta técnica 

em detrimento da EMG de profundidade, deve-se ao fácil manuseamento e 

controlo para o experimentador, maior conforto para o executante e a 

possibilidade de uma análise global do comportamento dos músculos em estudo 

(Correia et al. 1993).  

Para uma melhor compreensão, procedemos a uma descrição dos estudos 

disponíveis até ao momento, na literatura da especialidade, realizados no âmbito 

da EMG em PA, apresentando o respectivo autor, habilidade técnica estudada, 

músculos analisados, eléctrodos e procedimentos utilizados (Quadro 1).  

Pela análise efectuada, verificamos que o número de estudos realizados em 

EMG no PA até ao momento é bastante limitado e escasso, tendo em conta que o 

seu início teve lugar na década de 70. Este facto é especialmente visível na 

inexistência de estudos na década de 80 e apenas um estudo realizado na década 

de 90. Sendo que actualmente a investigação no PA e especificamente no campo 

da EMG parece ter despertado um maior interesse nos investigadores.  
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Quadro 1. Estudos efectuados em EMG no Pólo Aquático. 

Autor  Habilidade Músculos  Eléctrodos  Procedimentos  

Clarys et al. 
(1973) 

swimming and 
waterpolo 
(front crawl) 

M. Bicips brachii; 
M.Tricips brachii; 
M.Flexor carpi 
ulnaris; 
Brachio radialis; 

EMG superfície 
(eléctrodos 
bipolares) 

Telemetria; 
Normalização; 

Clarys e tal. 
(1992) 

Remate 

M. Rectus femoris; 
M. Bíceps femoris; 
M. Rectus abdominis; 
M. Pectoralis major; 
M. Biceps brachii; 
M. Triceps brachii; 

EMG superfície 
(eléctrodos 
bipolares) 

Sinal EMG em 
bruto; 
iEMG; 
Normalização 
para o pico mais 
elevado; 

Klauck, J.; 
Daniel K.; 
Bayat, M. 
(2006) 

Retropedalagem: 
Salto; 
Múltiplos saltos; 
Mantendo a 
posição elevada; 

M. Glutaeus 
máximus; 
M. Vastus medíalis; 
M. Adductor longus; 

EMG superfície 
(eléctrodos 
bipolares) 

Sinal EMG em 
bruto; 

Oliveira, N. 
(2007) 

Retropedalagem: 
Posição base; 
Braços elevado; 
Horizontal 

M. Tibialis Anterior; 
M. Gastrocnemius 
Medialis; 
M. Tensor Fasciae 
Latae; 
M. Vastus Medialis; 
M. Addutor Longus; 
M. Bíceps Femoris; 

EMG superfície 
(eléctrodos 
bipolares) 

Sinal EMG em 
bruto; 
Normalização; 

Rebocho, 
M. (2007) 

Três Tipos de 
Remates 

M. Trapezius; 
M. Deltoideus; 
M. Latissimus Dorsi; 
M. Pectoralis Mayor; 
M. Triceps Brachii; 
M. Flexor Carpi 
Radialis; 

EMG superfície 
(eléctrodos 
bipolares) 

Sinal EMG em 
bruto; 
Normalização; 

Liberal, S. 
(2007) 

Sequência de 
Remates 

M. Trapezius; 
M. Deltoideus; 
M. Latissimus Dorsi; 
M. Pectoralis Mayor; 
M. Triceps Brachii; 
M. Flexor Carpi 
Radialis; 

EMG superfície 
(eléctrodos 
bipolares) 

Sinal EMG em 
bruto; 
Análise Espectral; 
Normalização; 
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2.4. Músculos do Membro Inferior  

2.4.1. Músculus Bíceps Femoris   

O Bíceps Femoris faz a flexão da perna, a rotação externa do joelho e 

extensão da coxa sobre a anca (longa porção). É um músculo alongado, que 

ocupa a porção postero-externa da coxa. É constituído pela longa porção, de 

origem isquiática e pela curta porção de origem femoral. As duas porções 

constituem, em baixo, um tendão comum, que se insere no peróneo. A longa 

porção ou porção isquiática insere-se na porção posterior da tuberosidade 

isquiática, por intermédio de um tendão conjunto com o semitendinoso. A curta 

porção ou porção femoral insere-se na porção inferior do interstício da linha 

áspera e no ramo externo de bifurcação inferior da linha áspera. As duas porções 

do Bíceps Femoris dirigem-se para baixo e para fora, dando origem a um tendão 

comum, que se insere na apófise estiloideia do peróneo e na tuberosidade externa 

da tíbia (Pina, 1999).  

O Bíceps Femoris, como músculo femoral posterior, agindo de cima, flecte 

a perna sobre a coxa. Como extensor da articulação da anca, actuando debaixo, 

trás o tronco em posição erecta contra a gravidade quando é levantado de posição 

inclinada (Warwick & Williams, 1975). Quando o joelho está semiflectido, o Bíceps 

Femoris pode agir como um rotador lateral da perna ou se o pé está fixo rodar 

medialmente a coxa sobre a perna (Palastanga, Field & Soames, 2000). Quando a 

anca está em extensão o Bíceps Femoris também gira lateralmente a coxa 

(Warwick & Williams, 1975).  

Na retropedalagem desempenha um papel importante no movimento do pé 

para trás e girando-o para o exterior. Durante a fase exterior da retropedalagem, o 

movimento de rotação lateral da perna é acompanhado pela eversão do pé e o 

fluxo da água tem um ângulo positivo ou quase positivo, o máximo de tempo 

possível durante este período. A rotação lateral posiciona o pé numa posição 

favorável para gerar força propulsiva no movimento subsequente que é 
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acompanhado por rotação interna e adução. Assim, o Bíceps Femoris 

desempenha um papel importante na preparação do pé para a sua acção mais 

eficaz (Sanders, 2005).  

2.4.2. Músculus Tensor Fasciae Latae  

 O Tensor da Fasciae Latae pertence ao grupo dos músculos femorais 

ântero-externos e pode agir nas articulações da anca e do joelho. Este origina-se 

dos 5 cm anteriores do lábio externo da crista ilíaca, da superfície lateral da 

espinha ilíaca antero-superior, e de parte da borda da incisura abaixo desta, entre 

o Gluteus Medius e o Sartórius, e da superfície profunda da fáscia lata, às quais 

está ligado, e termina próximo da junção do terço superior e médio da coxa 

(Warwick e Williams, 1975).  

O Tensor Fasciae Latae, agindo através do tracto iliotibial, estende o joelho 

com rotação lateral da perna; pode também auxiliar na abducção e na rotação 

medial da coxa, mas a sua função como abdutor foi negada. Na posição erecta, 

agindo a partir de baixo, auxilia a fixar a pelve sobre a cabeça do fémur; através 

do tracto iliotibial, fixa os côndilos do fémur sobre a tíbia e assim ajuda a manter a 

atitude erecta. O Tensor da Fasciae Latae é activo na flexão da coxa (Warwick e 

Williams, 1975).  

 Este músculo é sobrejacente ao glúteo mínimo e ajuda na flexão, abdução 

e rotação medial da articulação da anca. Ele também rectifica a tracção para trás 

do glúteo máximo sobre o tracto iliotibial. Actuando com as fibras superficiais do 

glúteo máximo, ele fixa o tracto iliotibial e, através da sua fixação no côndilo lateral 

da tíbia, estende a articulação do joelho (Palastanga, Field & Soames, 2000).  

2.4.3. Músculus Quadriceps Femoris   

 O Quadriceps Femoris é a grande massa muscular na superfície anterior da 

coxa, muito volumoso, constituído por quatro porções. Uma porção, o recto 

anterior, origina-se acima da articulação da anca, enquanto as outras três porções 
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têm origem na diáfise do fémur. As quatro juntam-se em torno da patela para 

formar um tendão forte e espesso chamado ligamento patelar, o qual se insere na 

tuberosidade tibial (Palastanga, Field & Soames, 2000).  

 Estes músculos desempenham um papel importante na extensão do joelho 

que gera muita da velocidade do pé na retropedalagem. A força e o poder 

explosivo destes músculos são desejáveis quando a retropedalagem é adaptada 

para uma subida brusca “salto ou impulso” que é necessária em determinados 

momentos no PA e podem ser exigidas em certas habilidades da Natação 

Sincronizada (Sanders, 2005).  

2.4.3.1. Músculus Vastus Medialis   

 O Vastus Medialis está situado na face ântero-medial da coxa, medial do 

recto da coxa, com a maior parte da sua massa aparecendo no terço inferior 

imediatamente acima da patela. Ele tem uma extensa origem linear a partir de 

uma linha que começa na extremidade infero-medial da linha intertrocanteriana, 

correndo para baixo em torno da face medial da extremidade superior da diáfise 

sobre a linha espiral, o lábio medial da linha áspera, continuando para os dois 

terços superiores da linha supracondiliana medial, o septo intermuscular medial e 

o tendão adutor magno (Palastanga, Field & Soames, 2000).  

 As suas fibras superiores passam principalmente para baixo, enquanto as 

inferiores tendem a passar quase horizontalmente para a frente. Estes dois 

conjuntos de fibras que constituem o Vastus Medialis são considerados por alguns 

como sendo anatómica e funcionalmente distintos, com as fibras obliquas sendo 

chamadas vasto interno oblíquo. O músculo fixa-se no tendão do recto da coxa, no 

bordo medial da patela e na frente do côndilo medial da tíbia. As expansões que 

passam através da articulação do joelho para fixar-se na tíbia substituem a 

cápsula articular nesta região e tornam-se fundidas com a fáscia profunda. Esta 

fixação também corre para a tuberosidade tibial (Palastanga, Field & Soames, 

2000).  
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O Vastus Medialis é um músculo fundamentalmente extensor da perna em 

relação à coxa. As fibras inferiores deste músculo contraem-se particularmente 

durante a fase terminal de extensão da articulação do joelho para reter a patela na 

sua corredeira na superfície patelar do fémur. Foi ainda sugerido que as fibras 

inferiores do Vastus Medialis estão comprometidas em estabilizar a articulação do 

joelho. Estudos electromiográficos indicam que os três vastos não são iguais e 

sincronicamente activos nas várias fases de extensão do joelho ou de rotação da 

coxa (Warwick & Williams, 1975).  

2.4.4. Músculus Adductor Longus  

O Adductor Longus é um músculo longo, delgado, triangular, situado na 

face medial da coxa, sobrejacente à parte média do adductor magnus. A sua 

fixação superior, mais estreita, vem de uma pequena área rugosa imediatamente 

abaixo da extremidade medial da crista obturadora, na face anterior do corpo do 

púbis. As suas fibras passam para baixo e lateralmente, espalhando-se à medida 

que se vão fixar nos dois quartos médios da linha áspera, anterior ao adutor 

magno em baixo e adutor curto em cima e posterior ao vastus medialis.  

Apesar de poder realizar a adução ampla e potente do fémur como adutor 

que é, o Adductor Longus é também rotador medial da coxa bem como auxilia na 

sua flexão na articulação da anca (Warwick & Williams, 1975). Os adutores 

trabalham fortemente, em sinergia, quando o joelho e a coxa são flectidos e 

estendidos contra resistência (Palastanga, Field & Soames, 2000).   

Na retropedalagem o Adductor Longus combina-se com outros músculos 

para produzir um movimento contínuo, durante o período de transição em que o 

pé se desloca do exterior para o plano interior. A acção do Adductor Longus 

quando realizada no tempo apropriado com a extensão do joelho pode contribuir 

para alcançar velocidades elevadas do pé (Sanders, 2005).  
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2.4.5. Músculus Tibialis Anterior   

O Tibialis Anterior é um músculo fusiforme longo situado na frente da perna 

lateral, ao bordo anterior da tíbia. Ele é coberto por fáscia resistente e ganha a sua 

fixação superior a partir da superfície profunda desta fáscia, dos dois terços 

superiores da superfície lateral da tíbia e da parte adjacente da membrana 

interóssea. O músculo torna-se tendinoso no seu terço inferior, passando para 

baixo e medialmente sobre a extremidade distal da tíbia. O tendão continua 

através dos retináculos extensores superior e inferior para inserir-se no lado 

medial do osso cuneiforme medial e na base do primeiro metatarsiano, a inserção 

atingindo a superfície inferior de ambos os ossos para fundir-se com a do peroneal 

longo (Palastanga, Field & Soames, 2000).  

O Tibialis Anterior é um dorsiflexor da articulação talocrural e inversor do 

pé. É mais activo quando realiza ambos os movimentos, como na marcha. Eleva o 

primeiro metatársico e o cuneiforme medial e gira-os lateralmente. O seu tendão 

pode ser notado através da pele lateralmete à borda anterior da tíbia e 

acompanhado para baixo e medialmente cruzando a frente do tornozelo para o 

lado medial do pé. É frequentemente considerado activo durante qualquer 

movimento que eleve o ápice do arco longitudinal do pé. A observação 

electromiográfica sugere que a actividade neste e em outros músculos que 

“suportam o arco” é mínima na posição de pé, mas parece que não há duvida de 

que o Tibialis Anterior se contrai poderosamente para aumentar o arco no 

desprendimento e no apoio dos dedos na marcha e na corrida (Warwick & 

Williams, 1975).  

Na retropedalagem, o pé está em dorsiflexão quando é movido para cima, 

para trás e para fora no final do período de flexão do joelho. Simultaneamente, o 

pé é evertido para a certa altura optimizar as características do fluido, quando o 

potencial do fluxo atinge a parte superior do pé para produzir forças para baixo em 

vez de forças para cima. O pé está então numa posição favorável para optimizar a 

velocidade e as forças elevatórias quando o período de extensão do joelho, 
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adução e rotação interna se inicia. O timing correcto da dorsiflexão do pé é um 

aspecto importante no desempenho da retropedalagem. O treino da força deste 

músculo deve ser acompanhada pelo trabalho de flexibilidade do tornozelo para 

garantir uma melhor orientação dos pés (Sanders, 2005).  

2.4.6. Músculus Triceps Surae 

 O Triceps Surae está situado no dorso da perna com a sua massa muscular 

principalmente na metade superior. É constituído por três músculos, o gémeo 

externo, o gémeo interno e o solhar. Estes três músculos apresentam em baixo, 

um tendão comum, que se insere no calcâneo, o tendão de Aquiles.  

 Os gémeos (Musculi Gastrocnemius) distinguem-se em interno e externo, 

inserindo-se, cada um deles, no côndilo femoral correspondente. O músculo 

gémeo interno (Gastrocnemius Medialis), porção muscular que será alvo de 

estudo no nosso trabalho, insere-se na porção póstero-superior do côndilo, numa 

pequena fosseta, a impressão do gémeo interno (Pina, 1999).  

Os gémeos juntamente com o solhar, é o principal flexor plantar da 

articulação do tornozelo (tibiotarsica). Ele fornece a força propulsora para a 

locomoção, como cruza a articulação do joelho é também um poderoso flexor do 

joelho. No entanto, não é capaz de exercer força total nas duas articulações ao 

mesmo tempo. Por exemplo, se o joelho está flectido, o músculo não consegue 

exercer máxima força na articulação tibiotarsica e vice-versa (Palastanga, Field & 

Soames, 2000). 

Na retropedalagem, o pé encontra-se em flexão plantar quando é movido 

para baixo e em frente, e durante a primeira parte do movimento para trás. 

Simultaneamente, o pé gira como resultado da rotação medial da perna. Estas 

acções contribuem fortemente para garantir um ângulo favorável para a geração 

de forças para cima. O timing correcto da flexão plantar é um aspecto importante 

no desempenho eficaz da retropedalagem (Sanders, 2005). 

Para uma melhor compreensão e visualização, procedemos a uma síntese 

dos músculos referidos anteriormente e que serão alvo do nosso estudo, 
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apresentando a respectiva designação, inserção de origem, inserção terminal e 

acção (Quadro 2). 

 

Quadro 2. Músculos que movimentam o Membro Inferior (Adaptado de Tortora, 2000). 

Músculos  Designação Inserção 
Origem 

Inserção 
Terminal Acção 

Bíceps Femoris Músculo Posterior 
da Coxa 

Ìsquio e Fémur  Fíbula e Tíbia  

Flexão da perna; 
Rotação da perna 

para fora; 
Extensão da coxa 

sobre a bacia;  

Tensor da 
Fasciae 
Latae 

Músculo Ântero-
Externo da Coxa 

Ílio 
Tíbia, por meio 

do tracto iliotibial. 

Flexão; Abdução; 
Rotação da coxa 

para dentro; 

Quadriceps 
Femoris 

 
Recto Anterior 
Vastus Externo  

Vastus Medialis 
Vastus Intermédio  

Músculo Ântero-
Externo da Coxa 

Articulação do 
quadril (recto da 

coxa); 
Diáfise do fémur 
(as outras três 

porções); 

Patela e 
tuberosidade da 
tíbia, por meio do 

ligamento da 
patela (tendão 
do quadríceps) 

Extensão da 
perna;  

Flexão da coxa 
sobre a bacia, por 

intermédio do 
recto anterior;  

Adductor Longus Músculo Interno 
da Coxa 

Púbis e sínfise 
púbica 

Fémur 
Adução; Rotação 
da coxa para fora; 
Flexão da coxa; 

Tibialis Anterior Músculo Anterior 
da Perna 

Tíbia 

Primeiro osso 
Metatarsal e 
cuneiforme 

medial 

Flexão; 
Adução; Rotação 
do pé para dentro; 

Triceps Surae 
 

Gastrocnemius 
Medialis e 

Laterale 
Soleus  

Músculo Posterior 
da Perna 

Fémur 

Calcâneo, por 
meio do tendão 
do calcâneo (de 

Aquiles) 

Flexão plantar do 
pé; 

Flexão do joelho; 
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3. Objectivos e Hipóteses 

3.1. Objectivos  

3.1.1. Objectivo Geral  

O objectivo geral do presente estudo foi o de caracterizar 

electromiográficamente a participação dos músculos Tibialis Anterior, 

Gastrocnemius Medialis, Bíceps Femoris, Vastus Medialis, Adductor Longus e 

Tensor Fasciae Latae, no movimento do salto vertical em PA.  

3.1.2. Objectivos Específicos  

I) Descrever e comparar a intensidade relativa de activação (%CVM) dos 

músculos Tibialis Anterior, Gastrocnemius Medialis, Bíceps Femoris, Vastus 

Medialis, Adductor Longus e Tensor Fasciae Latae, nas diferentes fases 

dos membros inferiores no salto vertical, 1ªFase, 2ª Fase, 3ªFase, 4ªFase, 

5ªFase, 6ªFase.   

 

II) Descrever e comparar a intensidade relativa de activação (%CVM) nas 

diferentes fases dos membros inferiores no salto vertical, 1ªFase, 2ª Fase, 

3ªFase, 4ªFase, 5ªFase, 6ªFase, para os músculos Tibialis Anterior, 

Gastrocnemius Medialis, Bíceps Femoris, Vastus Medialis, Adductor 

Longus e Tensor Fasciae Latae.  

 

III) Descrever e comparar a actividade electromiográfica total (iEMG) dos 

músculos Tibialis Anterior, Gastrocnemius Medialis, Bíceps Femoris, Vastus 

Medialis, Adductor Longus e Tensor Fasciae Latae, nas diferentes fases 

dos membros inferiores no salto vertical, 1ªFase, 2ª Fase, 3ªFase, 4ªFase, 

5ªFase, 6ªFase. 
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IV) Descrever e comparar a actividade electromiográfica total (iEMG) nas 

diferentes fases dos membros inferiores no salto vertical, 1ªFase, 2ª Fase, 

3ªFase, 4ªFase, 5ªFase, 6ªFase, para os músculos Tibialis Anterior, 

Gastrocnemius Medialis, Bíceps Femoris, Vastus Medialis, Adductor 

Longus e Tensor Fasciae Latae.   

3.2. Hipóteses  

 Decorrentes dos objectivos anteriormente definidos, formularam-se as 

seguintes hipóteses:  

 

Hipótese 1:  A intensidade relativa de activação (%CVM) de cada um dos grupos 

músculares Tibialis Anterior, Gastrocnemius Medialis, Bíceps Femoris, Vastus 

Medialis, Adductor Longus e Tensor Fasciae Latae, varia entre as seis fases do 

salto vertical.  

 

Hipótese 2:  A intensidade relativa de activação (%CVM) para cada uma das fases 

do salto vertical, 1ªFase, 2ªFase, 3ªFase, 4ªFase, 5ª Fase, 6ªFase, varia entre 

cada um dos grupos músculares Tibialis Anterior, Gastrocnemius Medialis, Bíceps 

Femoris, Vastus Medialis, Adductor Longus e Tensor Fasciae Latae. 

 

Hipótese 3: A actividade electromiográfica total (iEMG) dos músculos Tibialis 

Anterior, Gastrocnemius Medialis, Bíceps Femoris, Vastus Medialis, Adductor 

Longus e Tensor Fasciae Latae, é diferente entre as seis fases do salto vertical.  

 

Hipótese 4: A actividade electromiográfica total (iEMG) nas diferentes fases do 

salto vertical, 1ªFase, 2ªFase, 3ªFase, 4ªFase, 5ª Fase, 6ªFase, é diferentes entre 

os músculos Tibialis Anterior, Gastrocnemius Medialis, Tensor Fasciae Latae, 

Vastus Medialis, Adductor Longus e Bíceps Femoris. 
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4. Material e Métodos 

4.1. Caracterização da Amostra  

A nossa amostra foi constituída por 4 jogadores de pólo aquático, 3 do sexo 

feminino e 1 do sexo masculino. Todos os jogadores estão filiados na Federação 

Portuguesa de Natação e são de nível internacional, tendo participado em 

competições internacionais e nas várias selecções nacionais. No momento da 

realização da recolha de dados, encontravam-se com uma frequência média de 

treino de 4 sessões por semana.  

Todos os jogadores submeteram-se voluntariamente ao estudo, tendo-lhes 

sido previamente explicado todo o protocolo experimental.  

4.2. Metodologia 

4.2.1. Procedimentos  

4.2.1.1. Protocolo Experimental  

 Todos os jogadores realizaram um protocolo experimental intermitente, de 

duas repetições do salto vertical com uma mão (dominante), tendo-lhes sido 

transmitido que deveriam realizar a elevação máxima.  

Não foi encontrado na literatura qualquer protocolo igual ou semelhante ao 

utilizado, presumivelmente dada a escassez de estudos desta natureza. 

O controlo do padrão de movimento de cada salto vertical, foi efectuado 

através de uma câmara de vídeo da marca Sony®, modelo GR-SX1, sistema 

digital, colocada no plano frontal numa das janelas subaquáticas da piscina.  

Utilizou-se posteriormente o programa APAS (Ariel Dynamics Inc, USA), 

para o tratamento e recolha de dados do registo vídeo.  
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Figura 5: Câmara colocada no plano frontal. 

 

A sincronização entre o sinal electromiográfico e o registo vídeo foi 

realizada através de um sinal luminoso, sendo este marcado no vídeo uma vez 

dado início à recolha de dados pelo electromiógrafo.  

Durante os testes, o jogador foi instruído no sentido de realizar a elevação 

máxima em cada salto vertical, sendo verbalmente encorajado a cumprir este 

critério em cada repetição. As repetições foram iniciadas dentro de água, sempre 

nas mesmas condições.  

 Optou-se por se caracterizar a actividade EMG dos músculos Tibialis 

Anterior, Gastrocnemius Medialis, Bíceps Femoris, Vastus Medialis, Adductor 

Longus e Tensor Fasciae Latae, pois são os músculos que se afiguram como 

anatomofuncionalmente determinantes neste gesto técnico e cuja avaliação por 

EMG de superfície se encontra facilitada.  

 

 De seguida, enumeram-se e descrevem-se os procedimentos utilizados que 

antecederam a recolha do sinal electromiográfico.  
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4.2.1.2. Preparação da Pele  

 Procedeu-se inicialmente à preparação da pele, nomeadamente à depilação 

da área cutânea localizada à superfície dos músculos, onde se iriam colocar os 

eléctrodos e à abrasão, removendo a superfície morta da pele. Seguiu-se a 

limpeza da superfície de detecção com álcool etílico, de forma a remover a 

camada sebácea e, consequentemente, diminuir a resistência cutânea e/ou 

variações nos resultados causados por este motivo (Basmajian e De Luca, 1985; 

Correia et al., 1993).  

4.2.1.3. Colocação dos Eléctrodos  

Para a colocação dos eléctrodos e melhor captação do sinal, utilizaram-se 

os procedimentos estandardizados recomendados a nível Europeu, provenientes 

do projecto SENIAM, para os músculos Tibialis Anterior, Gastrocnemius Medialis, 

Tensor Fasciae Latae, Vastus Medialis, Adductor Longus e Bíceps Femoris. Estas 

recomendações encontram-se descritas no Quadro 3, evidenciando aspectos 

como os parâmetros, distância entre eléctrodos, localização, orientação e 

descrição da postura inicial e teste clínico para a electromiografia de superfície 

dos músculos em causa.   

O eléctrodo de referência (terra) foi colocado sobre a rótula, na articulação 

do joelho, visto este ser o ponto ósseo mais próximo do local de colocação dos 

eléctrodos, bem como pelo facto de não interferir com o movimento do jogador.  
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Quadro 3.  Recomendações Europeias da colocação dos eléctrodos para o Tibialis 

Anterior, Gastrocnemius Medialis, Tensor Fasciae Latae, Vastus Medialis, Adductor 

Longus e Bíceps Femoris (Adaptado de SENIAM, 1999). 

 
 

Parâmetros Tibialis Anterior Gastrocnemius 
Medialis Tensor Fasciae Latae 

Postura 
Inicial Sentado 

Deitado na posição 
ventral, com o joelho 

estendido e o pé fora da 
maca 

Deitado de lado na 
maca 

Distância 
entre 

Eléctrodos 
20mm 20mm 20mm 

Localização  

Os eléctrodos devem 
estar localizados a 1/3 

na linha entre a 
extremidade superior do 
perónio e a extremidade 

inferior da tíbia 

Os eléctrodos devem 
estar localizados na 

zona mais proeminente 
do músculo. 

Os eléctrodos devem 
estar localizados a 1/6 

da linha que vai da 
extremidade anterior da 

crista ilíaca até ao 
condilo femoral lateral 

Orientação 

 
Na direcção da linha 
entre a extremidade 

superior do perónio e a 
extremidade inferior da 

tíbia 
 

Na direcção da perna 

 
Na direcção da linha 

que vai da extremidade 
anterior da crista ilíaca 
até ao condilo femoral 

lateral 
 

Ilustração 
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(Continuação  – Quadro 3) 

 
Parâmetros Vastus Medialis Adductor Longus Bíceps Femoris 

Postura 
Inicial 

Sentado na maca com o 
joelho a testar 

ligeiramente flectido e o 
tronco ligeiramente 
inclinado para trás. 

Em decúbito lateral com 
o membro que não vai 
ser testado apoiado em 
25 graus de abdução. O 
membro mais abaixo é 

aquele que vai ser 
testado 

Deitado na posição 
ventral com a coxa 

relaxada na maca e o 
joelho flectido (a menos 

de 90 graus) com a 
coxa em ligeira rotação 

lateral e a perna em 
ligeira rotação lateral 

em relação à coxa 

Distância 
entre 

Eléctrodos 
20mm 20mm 20mm 

Localização 

Os eléctrodos devem 
estar localizados a 80% 

na linha entre a 
extremidade anterior da 
crista ilíaca e o espaço 
articular do joelho na 
zona do ligamento 

medial  

No inicio da linha entre 
a superfície anterior do 
púbis ao nível da crista 
e o terço médio do lábio 
medial da linha áspera 

do femur 

Os eléctrodos devem 
estar localizados a 50% 

na linha entre a 
tuberosidade isquial e o 

epicondilo lateral da 
tíbia 

Orientação 

Quase perpendicular à 
linha entre a 

extremidade anterior da 
crista ilíaca e o espaço 
articular do joelho na 
zona do ligamento 

medial 

Na direcção da linha 
entre a superfície 

anterior do púbis ao 
nível da crista e o terço 
médio do lábio medial 

da linha áspera do 
femur 

Na direcção da linha 
entre a tuberosidade 
isquial e o epicondilo 

lateral da tíbia 
 

Ilustração 
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4.2.1.4. Fixação e Impermeabilização dos Eléctrodos  

 A impermeabilização dos eléctrodos foi efectuada como o descrito por 

alguns autores, entre eles Rouard et al. (1993) e Hohmann et al. (2006). 

Primeiramente utilizou-se uma camada de pensos Tegaderm 3M® (5x7cm), no 

intuito de aumentar a impermeabilidade à água (Figura 6). E em seguida, para 

aumentar a resistência do material ao meio aquático e permitir uma maior 

impermeabilização, procedemos à cobertura de todos os eléctrodos com fita-

adesiva tipo silver tape (Figura 6). Por fim, os jogadores vestiram um fato de 

banho modelo Fast Skin ® de marca Speedo ®, de forma a reduzir a mobilidade 

dos eléctrodos.  

 

 

 

 

 

 
 

A                                                        B                                                     C 

Figura 6.  Procedimentos de Fixação dos Eléctrodos. A: Colocação dos eléctrodos; B: 

Eléctrodos cobertos por uma camada de pensos impermeáveis; B: Eléctrodos cobertos 

por Silver Tape.    

 

Todo o processo de colocação dos eléctrodos, pré-amplificador e pensos 

impermeáveis foi realizado na piscina, dentro de uma sala com ar condicionado, 

de forma a reduzir a temperatura ambiente e a humidade do ar.  

Antes da recolha de dados, cada jogador realizou uma contracção 

isométrica voluntária máxima, para cada um dos músculos em estudo, induzida 

por resistência manual de um investigador. Este aspecto do protocolo prende-se 

com a necessidade de se proceder, na análise quantitativa, à normalização dos 
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resultados, permitindo a comparação entre os músculos em estudo (Basmajian e 

De Luca, 1985; Correia e Mil-Homens, 2004).  

No Quadro 4, podemos observar os testes musculares manuais utilizados 

para determinar o valor de contracção máxima isométrica voluntária nos músculos 

Tibialis Anterior, Gastrocnemius Medialis, Bíceps Femoris, Vastus Medialis, 

Adductor Longus e Tensor Fasciae Latae.  

 

Quadro 4.  Testes musculares manuais utilizados para determinação da contracção máxima 

voluntária nos músculos Tibialis Anterior, Gastrocnemius Medialis, Bíceps Femoris, Vastus 

Medialis, Adductor Longus e Tensor Fasciae Latae (Adaptado de Lynn & Epler, 2000).   

 Parâmetros Tibialis Anterior Gastrocnemius 
Medialis Bíceps Femoris 

Palpação 

Palpar o tibialis 
anterior ao longo 
do seu trajecto na 

parte lateral da 
tíbia 

 

Palpar o gastrocnemius 
com as suas curtas e 
volumosas porções 

medial e lateral, logo 
abaixo do joelho 

 

Palpar o bíceps femoralis ao 
longo da parte póstero-lateral 

da coxa 

 

Posição 

Sentado com o 
joelho flectido 

sobre a borda da 
maca 

Em decúbito ventral 
com o pé sobre a borda 

da maca 

Em decúbito ventral com o 
quadril flectido e em rotação 

neutra e o joelho em 10 graus 
de flexão 

Movimento 
Dorsiflexão e 
inversão do 
tornozelo 

Flexão plantar do 
tornozelo; o calcanhar 
desloca-se na direcção 
da parte posterior da 

perna 

Flexão em 90 graus a 
articulação do joelho 

Resistência 

Aplicada na parte 
dorsal medial do 
antepé em flexão 
plantar e eversão 

Aplicada na superfície 
plantar do retropé 

Aplicada posteriormente, 
acima da articulação do 
tornozelo com a tíbia em 

rotação lateral 

Estabilização A perna é 
estabilizada 

A perna é estabilizada A coxa é estabilizada 

Ilustração 
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(Continuação – Quadro 4) 

Parâmetros Addutor Longus Vastus Medialis Tensor Fasciae 
Latae 

Palpação 

Palpar o adductor 
longus no lado medial 

da coxa imediatamente 
abaixo do arco púbico 

 

Palpar o vastus 
medialis ao longo da 

coxa medial. A porção 
volumosa fica acima da 

rótula 

 

Palpar abaixo e 
ligeiramente à espinha 
ilíaca ântero-superior 

 

Posição 

Em decúbito lateral com 
o membro que não vai 
ser testado apoiado em 
25 graus de abdução. O 
membro mais abaixo é 

aquele que vai ser 
testado 

Semi-sentado com 45 
graus de flexão do 

quadril e 90 graus de 
flexão do joelho 

Em decúbito lateral 
com o membro que 

não vai ser testado na 
posição anatómica. O 
membro a ser testado 
fica em 45 graus de 
flexão do quadril. O 
joelho é estendido 

com o membro 
apoiado sobre a maca 

adiante do membro 
que não vai ser 

testado 

Movimento 

Adução do quadril a ser 
testado na direcção do 
membro apoiado que 
não vai ser testado 

Estender a articulação 
do joelho até 0 grau, ou 
coloca-la em extensão 

completa 

Abdução do quadril 
enquanto se mantêm 
45 graus de flexão do 

quadril 

Resistência 
Aplicada acima da 

articulação do joelho em 
abdução 

Aplicada à superfície 
anterior, acima do 

tornozelo 

Aplicada na coxa 
distal pela parte lateral 

 

Estabilização A pelve é estabilizada A coxa é estabilizada A pelve é estabilizada 

Ilustração 
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4.2.1.5. Aquisição dos Dados  

O registo EMG dos seis músculos foi efectuado por EMG superfície, através 

de eléctrodos de superfície Ag/AgCl (Unilect), circulares, com um diâmetro de 

5mm, de configuração bipolar e activos, colocados sobre a superfície cutânea 

onde se projectavam os músculos que se pretendia estudar, sendo que um dos 

eléctrodos, o de terra, foi colocado sobre a rótula. O pré-amplificador (2,5x1,8 cm) 

utilizado foi o AD621 BN, com um ganho de 100 e um CMRR igual a 110 dB 

(Carvalho et al., 1999). Este circuito integrado garante um baixo erro no ganho e 

nos valores de ruído (Gonçalves et al., 2006). O sinal registado foi “transportado” 

por cabos de 25 metros para o amplificador principal, onde foi condicionado e 

amplificado 11 vezes, numa amplificação total do sistema de 1100 (Gonçalves et 

al., 2006). O isolamento dos eléctrodos activos foi realizado com uma cola 

especial Araldit® (Figura 7). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Figura 7.  Eléctrodos utilizados na recolha de dados.  
 

A fim de evitar qualquer perturbação ao jogador, todos os cabos dos 

eléctrodos foram unidos num cabo único, saindo este na parte posterior do fato de 

banho utilizado (fato fast skin calças – marca Speedo®). Este cabo único, que se 

formou saindo do fato de banho, foi fixo a um sistema de roldana. O sistema foi 

Eléctrodos activos bipolares 

Eléctrodo Terra 

Pré-amplificador isolado 
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formado por uma roldana que deslizava sobre um cabo de aço preso, de parede a 

parede, atravessando a piscina no sentido longitudinal, sobre a pista 4. Com um 

mosquetão fez-se a ligação entre o cabo único vindo do jogador e uma roldana, 

intermediada por um elástico, na tentativa de fornecer alguma flexibilidade ao 

próprio sistema, diminuindo assim a possibilidade da existência de artefactos 

mecânicos relacionados com a tensão dos cabos. De seguida fez-se a ligação 

deste cabo até um receptor exterior (electromiógrafo), para registo dos sinais.  

 Os sinais adquiridos pelo electromiógrafo foram convertidos por um 

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

com um input voltage range de ± 10 volts, a uma taxa de aquisição de 1000 

amostras por segundo, com possibilidade de obter até 8 canais para EMG de 

superfície. O aparelho foi alimentado por uma bateria de 15 volts (10x1.5V) e 

permitiu a posterior importação do sinal electromiográfico para um PC, bem como 

o respectivo tratamento (Figura 8).  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8.  Sistema utilizado para receber os sinais electromiográficos. 

Electromiografo 

PC c/ programa 

Acknowledge 

Biopac 
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4.2.2. Análise e Tratamento dos Dados Experimentais   

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

experimentais obtidos. Deste modo, e de forma a possibilitar também uma análise 

quantitativa do sinal electromiográfico do músculo pré-determinado, procedeu-se 

ao processamento desse sinal através do programa de aquisição e tratamento de 

dados Acqknowledge® 3.2.5 (BIOPAC System, Inc).  

Os passos utilizados para o tratamento do sinal fisiológico registado foram 

os seguintes: (i) procedeu-se à suavização da curva, através de um filtro digital, 

que suprimiu as oscilações de frequência acima e abaixo de determinados valores 

(35 e 500 Hz); (ii) realizou-se a remoção da componente comum (DC offset), cujo 

sinal não tem qualquer relação com a actividade mioeléctrica, resultando de 

fenómenos electroquímicos entre os eléctrodos e a pele; (iii) o sinal foi rectificado 

(full-wave rectification) utilizando-se a técnica de inversão dos valores negativos, 

adicionando-os aos positivos, mantendo-se assim, toda a energia do sinal; (iv) em 

relação à filtragem do sinal, utilizaram-se filtros passa baixo do tipo Hamming com 

uma frequência de corte de 10 Hz, rejeitando as frequências não relevantes para 

as curvas; (v) normalizou-se o sinal, que consistiu na transformação dos valores 

absolutos de amplitude das diferentes curvas que se pretendem comparar, em 

valores relativos a um electromiograma de referência (Contracção Isométrica 

Voluntária Máxima) considerado como 100%, apresentando assim um outro 

significado mecânico e funcional.  
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4.3. Procedimentos Estatísticos  

Para o tratamento dos dados foi utilizado o programa de estatística 

Statistical Package for Social Sciencs (SPSS) versão 15.0 para Windows.  

 Os dados foram inicialmente tratados através de uma abordagem descritiva, 

utilizando medidas de tendência central (normalmente a média) e de dispersão 

(desvio padrão). 

 A normalidade das distribuições foi avaliada pelo teste Kolmogorov-

Smironov/Shapiro-Wilk e a homogeneidade das variâncias foi avaliada pelo teste 

Levene.  

 Atendendo à ausência de normalidade dos dados e à dimensão da amostra, 

para a análise inferencial recorreu-se ao Kruskal-Wallis Test para testar a 

igualdade das medias entre grupos e quando encontradas diferenças utilizou-se o 

Mann-Whitney Test para identificar entre que grupos ocorriam essas diferenças.  
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5. Apresentação e Discussão dos Resultados 

Este capítulo consagra-se à apresentação e discussão dos resultados 

obtidos durante o nosso estudo. Contudo, dada a inexistência de literatura no 

âmbito da EMG no salto vertical em PA, a discussão e confrontação dos registos 

apresentados poder-se-á revelar pouco extensa e terá como base artigos que, 

apesar de não serem na área da EMG, estão relacionados com o movimento em 

estudo.  

 Para uma melhor compreensão do nosso trabalho procedemos inicialmente 

à caracterização das fases do salto vertical, uma vez que não se encontram 

descritas na literatura.  

 De acordo com Weineck (1986), torna-se importante na análise dos 

movimentos realizar-se dois tipos de abordagem, que se concretizam na análise 

qualitativa e análise quantitativa.  

 Desta forma, iremos efectuar uma análise qualitativa do sinal EMG, que se 

consubstanciará numa primeira avaliação dos músculos estudados, fornecendo 

informação útil na identificação do padrão de actividade dos mesmos. 

Posteriormente realizar-se-á a análise quantitativa do sinal EMG onde 

apresentamos as relações existentes de cada grupo muscular em função das 

fases que compõem o movimento do salto vertical no PA e de cada fase em 

função do grupos musculares em estudo.  

5.1. Caracterização das Fases do Salto Vertical no PA  

No que concerne à realização do salto vertical no PA, o jogador geralmente 

inicia o salto pela retropedalagem base, mas muda o padrão de movimento para 

conseguir um aumento repentino no sentido ascendente das forças. Assim, as 

pernas concluem o movimento de alternância das fases de retropedalagem pela 

realização de uma pernada poderosa e concorrente de ambos MI, com um 

movimento descendente e para trás em direcção ao fundo da piscina (Platanou, 
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2005), aproximadamente semelhante a uma pernada de “tesoura” e/ou pernada de 

bruços.  

 No nosso estudo analisamos o ciclo de retropedalagem que antecede o 

salto e o momento do salto vertical propriamente dito.  

 Sanders (2005), apesar de não fazer uma divisão formal, considera a 

existência de três fases distintas no movimento de retropedalagem: 1ª Fase, ou 

Fase Exterior; 2ª Fase, ou Fase Propulsiva; 3ª Fase, ou Fase de Recuperação, 

que serão objecto do nosso estudo.    

Na análise do momento do salto vertical propriamente dito, dado não existir 

na literatura nenhuma abordagem a esta temática, procedemos à divisão das 

fases do momento do salto, considerando um início e um fim visíveis, tendo em 

conta a mudança de movimentos produzidos pelos MI, e em continuidade 

definimos uma 4ªFase, 5ª Fase e 6ªFase.  

Seguidamente apresentamos a divisão efectuada das fases consideradas 

no nosso estudo para o salto vertical no PA (Figuras 9,10,11, 12,13, 14).  

 

1ª Fase 

 

 

 

 

 

 

 

A                                                             B                                                            C  

Figura 9.  1ªFase ou Fase Exterior – A) Segmentos do membros inferior (direito) no inicio 

1ª Fase; B) Segmentos do membro inferior (direito) a metade 1ª Fase; C) Segmento do 

membro inferior (direito) no final da 1ª Fase.   

 

 De acordo com a Figura 9 observamos que na 1ª Fase o pé desloca-se 

para cima, para trás e exteriormente.  
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2ª Fase 

A                                                              B                                                           C  

Figura 10.  2ª Fase ou Fase Propulsiva – A) Segmentos do membros inferior (direito) no 

inicio da 2ª Fase; B) Segmentos do membro inferior (direito) a metade da 2ª Fase; C) 

Segmento do membro inferior (direito) no final da 2ª Fase.   

 

De acordo com a Figura 10 observamos que na 2ª Fase o pé desloca-se 

para baixo, para a frente e interiormente.  

 

3ª Fase 

A                                                             B                                                             C  

Figura 11.  3ª Fase ou Fase de Recuperação – A)Segmentos do membros inferior (direito) 

no inicio da 3ª Fase; B)Segmentos do membro inferior (direito) a metade da 3ª Fase; 

C)Segmento do membro inferior (direito) no final da 3ª Fase.  

 

De acordo com a Figura 11 observamos que na 3ª Fase o pé realiza um 

trajecto para trás, para cima e para dentro.  

 

 

 

 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

 
 

44

4ª Fase  

A                                                                       B                                                                       C 

Figura 12.  4ª Fase – A) Segmentos do membros inferior (direito) no inicio da 4ª Fase B) 

Segmentos do membro inferior (direito) a metade da 4ª Fase; C) Segmento do membro 

inferior (direito) no final da 4ª Fase.   

 

 De acordo com a Figura 12 observamos que na 4ª Fase o pé realiza um 

trajecto para fora, para baixo e para dentro.  

 

5ª Fase 

 A                                                       B                                                               C  
Figura 13. 5ª Fase – A) Segmentos do membros inferior (direito) no inicio da 5ª Fase B) 

Segmentos do membro inferior (direito) a metade da 5ª Fase; C) Segmento do membro 

inferior (direito) no final da 5ª Fase.   

 

 De acordo com a Figura 13 observamos que na 5ª Fase o pé desloca-se 

para dentro, para trás e para cima.  
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6ª Fase 

 

 

 

 

 
 
A                                              B                                            C                                                  D  

Figura 14.  6ª Fase – A) Segmentos do membros inferior (direito) no inicio da 6ª Fase B) 

Segmentos do membro inferior (direito) a metade da 6ª Fase; C) Segmento do membro 

inferior (direito) no final da 6ª Fase. 

 

De acordo com a Figura 14 observamos que na 6ª Fase o pé desloca-se 

para fora, para baixo e interiormente.  

5.2. Análise e Processamento do Sinal EMG 

5.2.1. Análise Qualitativa do Sinal EMG  

 O electromiograma, representando a actividade eléctrica muscular durante 

a contracção do músculo, consiste num padrão visual de curvas tradutoras da 

amplitude e frequência do sinal electromiográfico (Kreighbaum & Barthels, 1996). 

Desta forma, apresentamos em seguida um exemplo do padrão electromiográfico 

dos músculos Tibialis Anterior, Gastrocnemius Medialis, Bíceps Femoris, Vastus 

Medialis, Adductor Longus e Tensor da Fasciae Latae, durante as fases do 

movimento do salto vertical em PA.  

O nosso estudo não pretende relacionar tempos de activação ou 

características das curvas obtidas, contudo, consideramos pertinente evidenciar 

as curvas obtidas para cada músculo durante o movimento do salto vertical. 

Reflectindo a sequencialidade de todas as fases consideradas nesta técnica. Na 

Figura 15 podemos observar o electromiograma (filtrado e rectificado) dos seis 

músculos para o salto vertical no PA. O electromiograma apresentado é um 
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exemplo e procura reflectir um comportamento generalizado das fases, ou seja, 

sabendo que um electromiograma nunca é igual a outro mesmo representando o 

mesmo movimento, o electromiograma apresentado procura reflectir as 

características comuns existentes nas fases estudadas.  
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Figura 15.  Exemplo de EMG (sinal filtrado e rectificado) dos músculos Tibialis Anterior 

(TA), Gastrocnemius Medialis (GM), Bíceps Femoris (BF), Vastus Medialis (VM), Adductor 

Longus (AL), Tensor Fasciae Latae (TFL) para o salto vertical no PA.  

 

Através da análise da Figura 15 podemos observar que os seis músculos 

apresentam diferentes predominâncias no movimento global do salto vertical para 

cada uma das seis fases por nós definidas.  

Como podemos observar, o Tibialis Anterior mantém uma constância ao 

longo das fases apresentando na quarta fase e na transição da quinta para a sexta 

fase, um pico de actividade. O Gastrocnemius Medialis apresenta a sua máxima 

actividade na quarta fase. O Bíceps Femoris apresenta uma actividade reduzida 

ou quase inexistente ao longo das fases, exibindo a sua maior participação na 

quarta fase, onde apresenta um pico de actividade. O Adductor Longus tem a sua 

maior importância na quarta e na sexta fase, apresentando uma actividade 
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constante ao longo das outras fases. O Vastus Medialis apresenta-se como 

essencial na quarta fase onde evidencia dois picos de actividade, na primeira fase 

e na transição da quinta para a sexta fase apresenta outros picos embora de 

actividade inferior. O Tensor Fasciae Latae apresenta uma maior actividade no 

final da segunda fase com continuidade na terceira fase, decrescendo a sua 

actividade ao longo das fases seguintes, sendo muito reduzida ou quase 

inexistente na sexta fase.  

Consideramos importante salientar, tal como referiu Sanders (2005), que o 

movimento de retropedalagem que está na base do salto vertical, é um movimento 

complexo no qual a coordenação muscular tanto inter como intra indivíduo pode 

variar e criar picos de activação com timming e/ou cronologia diferente, bem como 

execuções do movimento com erros técnicos podem alterar de forma significativa 

o padrão de actividade.  

5.2.2. Análise Quantitativa do Sinal EMG  

Procederemos agora, à análise quantitativa dos sinais electromiográficos 

normalizados à contracção voluntária máxima. A apresentação dos resultados 

encontrar-se-á dividida em dois grupos de análise, respectivamente:  

 

(I) Duração da Fase Normalizada ao Tempo Total, Máximo e Média;  

(II) iEMG; 

 

Nas variáveis de estudo onde se observam diferenças estatisticamente 

significativas, bem como outros casos de relevância, apresentaremos os 

respectivos quadros com os valores da média, desvio padrão e as diferenças 

estatisticamente significativas para p≤0,05.  
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5.2.2.1. Percentagem de Contracção Voluntária Máxim a  

Um dos principais obstáculos que o uso experimental da EMG acarreta é a 

grande variabilidade intra e inter individual que o sinal electromiográfico apresenta 

(Clarys, 2000; Correia & Mil-Homens, 2004). Segundo Correia & Mil-Homens 

(2004), o valor absoluto da intensidade do sinal electromiográfico fornece-nos 

pouco informação, não medindo directamente a produção de força muscular. Uma 

das formas de minimizar esta limitação é a normalização em amplitude das curvas 

EMG, que consiste em transformar os valores absolutos obtidos em valores 

relativos a um EMG referência considerando como 100% (Correia & Mil-Homens, 

2004). Várias são as formas de determinar este valor. Contudo, apesar das 

reservas que são colocadas quanto à validade da normalização do EMG de 

acções dinâmica em função da contracção isométrica máxima, utilizamos este 

método, mais especificamente, o pico máximo de contracção encontrado.  

De seguida apresentamos, os valores médios e desvio-padrão, assim como 

as diferenças estatisticamente significativas para p≤0,05, obtidos para a duração 

da fase normalizada ao tempo total, actividade eléctrica máxima e actividade 

eléctrica média de cada músculo em função das fases e de cada fase em função 

dos músculos, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Valores médios (e respectivos desvio padrão) da duração de cada fase 

normalizada ao tempo total. * Diferenças estatisticamente significativas para p ≤0,05.  
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Quadro 5.  Resultados da duração de cada fase normalizada ao tempo total, [(média ± 

desvio padrão), (diferenças estatisticamente significativas (d.e.s.) entre as fases para 

p≤0,05,  • d.e.s.1; ■d.e.s.2; ◊ d.e.s.3; ▲d.e.s.4; * d.e.s.5; † d.e.s.6) ].  

 

Relativamente à duração das fases normalizada ao tempo total, podemos 

verificar pela análise da Figura 16 e do Quadro 5, que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre a primeira e todas as fases seguintes, entre a 

segunda e a quarta fase, a segunda e a quinta fase, a segunda e a sexta fase, 

entre a terceira fase e todas as fases seguintes e entre a quinta e a sexta fase. No 

que se refere ás três primeiras fases, estas apresentam uma duração inferior às 

fases seguintes, sendo que a segunda e a terceira fase apresentam a mesma 

duração e a primeira fase revela o valor mais baixo. As fases que apresentam 

valores superiores relativamente à duração do tempo total são a sexta e a quarta 

fase, respectivamente. Podemos constatar que as fases que correspondem ao 

movimento do salto propriamente dito (4ª, 5ª e 6ªFase) apresentam uma duração 

superior, relativamente às fases que correspondem ao ciclo de retropedalagem 

(1ª, 2ª e 3ªFase) que antecede e preparam o salto vertical.  

 

 

 

 

 

 

Duração da Fase Normalizada ao Tempo Total 
Duração Total 

(s)  1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase  4ª Fase  5ª Fase  6ª Fase  

D
ur

aç
ão

  

0,08 ± 0,02 

■,◊,▲, *, † 

0,11 ± 0,02 

•,▲, *, † 

0,11 ± 0,03 

•,▲, *, † 

0,23 ± 0,05 

•,■,◊ 

0,19 ± 0,03 

•,■,◊, † 

0,28 ± 0,07 

•,■,◊, * 
1, 65 ± 0,09 
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Figura 17. Valores médios (e respectivos desvio padrão) da actividade eléctrica máxima normalizada para os 

músculos Tibialis Anterior (TA), Gastrocnemius Medialis (GM), Bíceps Femoris (BF), Vastus Medialis (VM), 

Adductor Longus (AL), Tensor Fasciae Latae (TFL) para o salto vertical em função da fase. * Diferenças 

estatisticamente significativas para p ≤0,05.  
 

Quadro 6.  Resultados da actividade eléctrica máxima normalizada para os músculos Tibialis Anterior (TA), 

Gastrocnemius Medialis (GM), Bíceps Femoris (BF), Vastus Medialis (VM), Adductor Longus (AL), Tensor 

Fasciae Latae (TFL) para o salto vertical em função da fases [(média ± desvio padrão), (diferenças 

estatisticamente significativas entre as fases para p ≤0,05, • d.e.s.1; ■ d.e.s.2; ◊ d.e.s.3; ▲d.e.s.4; * d.e.s.5; † 

d.e.s.6) ]. 

Grupos 
Musculares 

Máximo Normalizado 

1ª Fase  2ª Fase   3ª Fase  4ª Fase  5ª Fase  6ª Fase  

TA  
1,07 ± 1,13 

▲ 

0,89 ± 0,83 

 

0,62 ± 0,45 

▲ 

0,83 ± 0,66 

•,◊, *, † 

0,41± 0,26 

 

0,38 ± 0,17 

 

GM  
0,49 ± 0,38 

▲ 

0,84 ± 0,42 

 

0,46 ± 0,19 

▲ 

1,01 ± 0,37 

•,◊, *, † 

0,76± 0,94 

▲ 

0,46 ± 0,11 

▲ 

BF  
0,13 ± 0,10 

◊, ▲ 

0,17 ± 0,16 

▲ 

0,35 ± 0,17 

•, * 

0,45 ± 0,25 

•,■, *, † 

0,12± 0,06 

◊, ▲ 

0,22 ± 0,13 

▲ 

VM  0,87 ± 0,41 0,68 ± 0,28 0,91 ± 0,72 1,13 ± 0,59 0,46 ± 0,43 0,96 ± 0,66 

AL  
0,19 ± 0,07 

◊,▲, † 

0,24 ± 0,04 

◊,▲, † 

0,53 ± 0,22 

•,■, * 

0,62 ± 0,20 

•,■, *, † 

0,24 ± 0,12 

◊,▲, † 

0,38 ± 0,09 

•,■,▲, * 

TFL  
0,50 ± 0,41 

 

0,72 ± 0,30 

*, † 

0,63 ± 0,16 

▲, *, † 

0,35 ± 0,25 

◊ 

0,31 ± 0,21 

■,◊ 

0,21 ± 0,18 

■,◊ 
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Relativamente às fases do salto vertical analisando cada músculo 

individualmente, podemos observar na Figura 17 e no Quadro 6, que o grupo 

muscular Tibialis Anterior não apresenta diferenças estatisticamente significativas 

entre as fases. Podemos verificar que a expressão máxima do sinal 

electromiográfico, para este músculo vai diminuindo da primeira fase até à quarta 

fase onde evidência um ligeiro aumento, apresentando um decréscimo nas fases 

seguintes.  

O Gastrocnemius Medialis, apresenta diferenças estatisticamente 

significativas entre a primeira e quarta fase, a terceira e a quarta fase, a quarta 

fase e a quinta e entre a quarta e a sexta fase. Podemos observar a existência de 

dois picos, crescendo a expressão máxima do sinal electromiográfico da primeira 

fase para a segunda fase, decrescendo na terceira fase e voltando novamente a 

aumentar desta para a quarta fase, diminuindo gradualmente nas fases seguintes.  

No que se refere ao Bíceps Femoris, este grupo muscular apresenta 

diferenças estatisticamente significativas entre a primeira e a terceira fase, a 

primeira e quarta fase, a segunda e a quarta fase, a terceira e a quinta fase, a 

quarta e a quinta fase e a quarta e a sexta fase. Este músculo apresenta um 

crescimento gradual e progressivo da 1ª Fase até à 4ª Fase, manifestando os 

valores máximos do seu sinal na terceira e quarta fase, apresentando um 

decréscimo na quinta fase e um ligeiro aumento na sexta fase.  

O Vastus Medialis não apresenta diferenças estatisticamente significativas 

entre as fases. Os dados mostram-nos que há um ligeiro decréscimo da primeira 

para a segunda fase, crescendo ligeiramente a expressão máxima do seu sinal até 

à quarta fase, onde verificamos um decréscimo acentuado desta para a quinta 

fase, havendo novo aumento na sexta fase.  

O Adductor Longus revela diferenças estatisticamente significativas entre a 

primeira e terceira fase, a primeira e quarta fase, a primeira e sexta fase, a 

segunda e a terceira fase, a segunda e a quarta fase, a segunda e a sexta fase, a 

terceira e quinta fase, a quarta e quinta fase, a quarta e sexta fase e entre a quinta 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

 
 

52

e sexta fase. É observável um pico na terceira e quarta fase, sendo a expressão 

máxima do sinal electromiográfico menor nas restantes fases.  

O Tensor Fasciae Latae apresenta diferenças estatisticamente significativas 

entre a segunda e quinta fase, a segunda e sexta fase, a terceira e quarta fase, a 

terceira e quinta fase e a terceira e sexta fase. Podemos observar para este grupo 

muscular que após um aumento da primeira para a segunda fase, a tendência da 

expressão máxima do seu sinal vai decrescendo progressivamente ao longo das 

fases seguintes.   

 Relativamente à actividade eléctrica máxima do sinal electromiográfico dos 

músculos em função da fase, podemos observar que o valor mais elevado para o 

grupo muscular Tibialis Anterior se manifesta na primeira fase, para o 

Gastrocnemius Medialis, Bíceps Femoris, Vastus Medialis e Adductor Longus 

expressa-se na quarta fase e para o Tensor Fasciae Latae na segunda fase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Valores médios (e respectivos desvio padrão) da actividade eléctrica média normalizada 

para os músculos Tibialis Anterior (TA), Gastrocnemius Medialis (GM), Bíceps Femoris (BF), 

Vastus Medialis (VM), Adductor Longus (AL), Tensor Fasciae Latae (TFL) para o salto vertical em 

função da fase. * Diferenças estatisticamente significativas para p ≤0,05.  
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Quadro 7.  Resultados da actividade eléctrica média normalizada para os músculos 

Tibialis Anterior (TA), Gastrocnemius Medialis (GM), Bíceps Femoris (BF), Vastus 

Medialis (VM), Adductor Longus (AL), Tensor Fasciae Latae (TFL) para o salto vertical em 

função da fases [(média ± desvio padrão), (diferenças estatisticamente significativas entre 

as fases para p≤0,05, • d.e.s.1; ■ d.e.s.2; ◊ d.e.s.3; ▲d.e.s.4; * d.e.s.5; † d.e.s.6) ]. 

 

Grupos 
Musculares 

Média Normalizado 

1ª Fase  2ª Fase   3ª Fase  4ª Fase  5ª Fase  6ª Fase  

TA  0,60 ± 0,73 0,43 ± 0,35 0,42 ± 0,39  0,38 ± 0,29 0,23 ± 0,11 0,18 ± 0,07 

GM  
0,27 ± 0,21 

■,▲ 

0,58 ± 0,29 

•,◊, † 

0,29 ± 0,10 

■,▲  

0,51 ± 0,17 

•,◊, † 

0,31 ± 0,23 

 

0,22 ± 0,09 

■,▲ 

BF  
0,08 ± 0,07 

▲ 

0,10 ± 0,09 

▲ 

0,19 ± 0,11  

* 

0,22 ± 0,13 

•,■, *, † 

0,06 ± 0,03 

◊,▲ 

0,11 ± 0,06 

▲ 

VM  
0,49 ± 0,25 

* 

0,48 ± 0,18 

* 

0,40 ± 0,29  

*  

0,52 ± 0,12 

*, † 

0,22 ± 0,11 

•,■,◊,▲, † 

0,36 ± 0,17 

▲, *  

AL  
0,12 ± 0,07 

■,◊,▲, † 

0,17 ± 0,04 

•,◊,▲, * 

0,30 ± 0,11 

•,■, *   

0,35 ± 0,11 

•,■, *, † 

0,11 ± 0,06 

■,◊,▲, † 

0,20 ± 0,03 

•,▲, * 

TFL  
0,35 ± 0,33 

*  

0,45 ± 0,19 

* 

0,35 ± 0,10  

* 

0,14 ± 0,06 

*, † 

0,16 ± 0,11 

•,■,◊,▲, † 

0,08 ± 0,04 

▲, *  

 

Relativamente às fases do salto vertical analisando cada músculo 

individualmente, podemos observar na Figura 18 e no Quadro 7, para o grupo 

muscular Tibialis Anterior não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre as fases. Verificamos que a expressão média do sinal electromiográfico, 

para este músculo vai decrescendo de forma gradual da primeira fase à sexta 

fase.  
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O Gastrocnemius Medialis apresenta diferenças estatisticamente 

significativas entre a primeira e a segunda fase, a primeira e a quarta fase, a 

segunda e a terceira fase, a segunda e a sexta fase, a terceira e a quarta fase e 

entre a quarta e a sexta fase. Este músculo revela um aumento da sua actividade 

eléctrica média da primeira para a segunda fase, diminuindo na terceira fase e 

voltando a crescer na quarta fase, seguindo-se um decréscimo gradual nas fases 

seguintes.  

O Bíceps Femoris apresenta diferenças estatisticamente significativas entre 

a primeira e a quarta fase, a segunda e a quarta fase, a terceira e a quinta fase, a 

quarta e a quinta fase e entre a quarta e a sexta fase. Pela observação dos dados 

podemos verificar que a actividade eléctrica média deste músculo vai crescendo 

gradualmente da primeira à quarta fase, onde apresenta um pico com o seu valor 

mais elevado, decrescendo na quinta fase, apresentando posteriormente um 

ligeiro aumento na sexta fase.  

O Vastus Medialis revela diferenças estatisticamente significativas entre a 

quinta fase e todas as restantes fases, e entre a quarta e a sexta fase. Assim, 

podemos observar um ligeiro decréscimo de actividade da primeira à terceira fase, 

mostrando um aumento na quarta fase onde manifesta o seu pico de actividade, 

na quinta fase apresenta o seu valor mais baixo, observendo-se um aumento na 

fase seguinte.  

O Adductor Longus apresenta diferenças estatisticamente significativas 

entre a primeira e a segunda fase, a primeira e a terceira fase, a primeira e a 

quarta fase, a primeira e a sexta fase, entre a segunda e a terceira fase, a 

segunda e a quarta fase, a segunda e a quinta fase, entre a terceira e a quinta 

fase, entre a quarta e a quinta fase, a quarta e a sexta fase, entre a quinta e a 

sexta fase. Podemos observar que a tendência deste músculo é semelhante à do 

Bíceps Femoris, apresentando um aumento gradual da sua actividade eléctrica 

média da primeira à quarta fase, onde expressa o seu pico de actividade, 

decrescendo na quinta fase, apresentando posteriormente um ligeiro aumento na 
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fase seguinte, contudo, a expressão da sua actividade eléctrica média em função 

de cada fase é superior à apresentada pelo Bíceps Femoris.  

O Tensor Fasciae Latae apresenta diferenças estatisticamente significativas 

entre a quinta fase e todas as restantes, e entre a quarta e a sexta fases. 

Podemos observar para este grupo muscular que após um aumento da primeira 

para a segunda fase, a tendência da expressão média do seu sinal vai 

decrescendo progressivamente até à quarta fase, expressando um ligeiro aumento 

na quinta fase e decrescendo ligeiramente para a sexta fase.  

Relativamente à actividade eléctrica média do sinal electromiográfico dos 

músculos em função da fase, podemos observar que o valor mais elevado para o 

grupo muscular Tibialis Anterior se manifesta na primeira fase, para o 

Gastrocnemius Medialis na segunda fase, para o Bíceps Femoris, Vastus Medialis 

e Adductor Longus expressa-se na quarta fase e para o Tensor da Fasciae Latae 

na segunda fase.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Valores médios (e respectivos desvio padrão) da actividade eléctrica máxima 

normalizada para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Fase, para o salto vertical em função dos 

músculos Tibialis Anterior (TA), Gastrocnemius Medialis (GM), Bíceps Femoris (BF), 

Vastus Medialis (VM), Adductor Longus (AL), Tensor Fasciae Latae (TFL). *Diferenças 

estatisticamente significativas para p ≤0,05.  
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Quadro 8.  Resultados da actividade eléctrica máxima normalizada para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª 

e 6ª Fase, para o salto vertical em função dos músculos Tibialis Anterior (TA), 

Gastrocnemius Medialis (GM), Bíceps Femoris (BF), Vastus Medialis (VM), Adductor 

Longus (AL), Tensor Fasciae Latae (TFL) [(média ± desvio padrão), (diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos musculares em cada fase para p≤0,05, • 

d.e.s. TA; ■ d.e.s. GM; ◊ d.e.s. BF; ▲d.e.s. VM; * d.e.s. AL; † d.e.s. TFL) ]. 

 

Fases 
Máximo Normalizado 

TA GM BF  VM  AL TFL 

1ª Fase 
1,07 ± 1,13 

◊, * 

0,49 ± 0,38 

◊ 

0,13 ± 0,10 

•,■,▲, † 

0,87 ± 0,41 

◊, * 

0,19 ± 0,07 

•,▲, † 

0,50 ± 0,41 

◊, * 

2ª Fase 
0,89 ± 0,83 

◊ 
0,84 ± 0,42 
◊, * 

0,17 ± 0,16 
•,■,▲, † 

0,68 ± 0,28 
◊, * 

0,24 ± 0,04 
■,▲, † 

0,72 ± 0,30 
◊, * 

3ª Fase 0,62 ± 0,45 0,46 ± 0,19 0,35 ± 0,17 0,91 ± 0,72 0,53 ± 0,22 0,63 ± 0,16 

4ª Fase 
0,83 ± 0,66 

▲ 
1,01 ± 0,37 
◊, *, † 

0,45 ± 0,25 
■,▲ 

1,13 ± 0,59 
•,◊, *, † 

0,62 ± 0,20 
† 

0,35 ± 0,25 
■,▲, * 

5ª Fase 
0,41 ± 0,26 

■ 
0,76 ± 0,94 

•,◊, * 
0,12 ± 0,06 
■,▲, *, † 

0,46 ± 0,43 
◊ 

0,24 ± 0,12 
■,◊ 

0,31 ± 0,21 
◊ 

6ª Fase  
0,38 ± 0,17 

▲ 
0,46 ± 0,11 
◊,▲, † 

0,22 ± 0,13 
■,▲, * 

0,96 ± 0,66 
•,■,◊, *, † 

0,38 ± 0,09 
◊,▲, † 

0,21 ± 0,18 
■,▲, * 

 

Relativamente aos grupos musculares que nos propusemos estudar e 

analisando cada uma das fases do salto vertical, podemos observar na Figura 19 

e no Quadro 8, que para a primeira fase existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os músculos TA e BF, TA e AL, GM e BF, BF e VM, BF e TFL, 

VM e AL e entre AL e TFL. Podemos verificar que na primeira fase o músculo que 
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apresenta o valor mais elevado relativamente à expressão da actividade eléctrica 

máxima do sinal electromiográfico é o TA seguido do VM.  

A segunda fase apresenta diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos musculares TA e BF, GM e BF, GM e AL, BF e VM, BF e TFL, VM e AL 

e entre AL e TFL. Na segunda o músculo que revela o valor mais elevado em 

relação à expressão da actividade eléctrica máxima do sinal electromiográfico é o 

TA seguido do GM.  

A terceira fase não revela diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos musculares em estudo. Para esta fase os grupos musculares VM e TFL 

são os que apresentam valores mais elevados.  

A quarta fase apresenta diferenças estatisticamente significativas entre os 

músculos TA e VM, GM e BF, GM e AL, GM e TFL, BF e VM, VM e AL, VM e TFL 

e entre o AL e o TFL. Nesta fase o grupo muscular que revela valores superiores 

da actividade eléctrica máxima do sinal electromiográfico é o VM seguido do GM.  

A quinta fase apresenta diferenças estatisticamente significativas entre os 

músculos TA e GM, GM e BF, GM e AL, BF e VM, BF e AL e entre o BF e TFL. 

Para esta fase os músculos GM e VM são os que apresentam valores superiores 

da actividade eléctrica máxima do sinal electromiográfico.  

A sexta fase apresenta diferenças estatisticamente significativas entre os 

músculos TA e VM, GM e BF, GM e VM, GM e TFL, BF e VM, BF e AL, VM e AL, 

VM e TFL e entre o AL e TFL. Nesta fase o grupo muscular que revela valores 

superiores da actividade eléctrica máxima do sinal electromiográfico é o VM 

seguido do GM.  

Podemos observar que para a maioria das fases, o grupo muscular que 

apresenta o menor valor da expressão da actividade eléctrica máxima do sinal 

electromiográfico é o BF, à excepção da quarta e sexta fases nas quais o menor 

valor da actividade máxima do sinal é apresentado pelo músculo TFL. 
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Figura 20. Valores médios (e respectivos desvio padrão) da actividade eléctrica média normalizada 

para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Fase, para o salto vertical em função dos músculos Tibialis Anterior 

(TA), Gastrocnemius Medialis (GM), Bíceps Femoris (BF), Vastus Medialis (VM), Adductor Longus 

(AL), Tensor Fasciae Latae (TFL). * Diferenças estatisticamente significativas para p ≤0,05.  

 

Quadro 9.  Resultados da actividade eléctrica média normalizada para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Fase, 

para o salto vertical em função dos músculos Tibialis Anterior (TA), Gastrocnemius Medialis (GM), 

Bíceps Femoris (BF), Vastus Medialis (VM), Adductor Longus (AL), Tensor Fasciae Latae (TFL) 

[(média ± desvio padrão), (diferenças estatisticamente significativas entre os grupos musculares 

em cada fase para p≤0,05, • d.e.s. TA; ■ d.e.s. GM; ◊ d.e.s. BF; ▲ d.e.s. VM; * d.e.s. AL; † d.e.s. 

TFL) ]. 

Fases 
Média Normalizada  

TA GM BF VM AL TFL 

1ª Fase 
0,60 ± 0,73 

◊ 

0,27 ± 0,21 

◊ 

0,08 ± 0,07 

•,■,▲, † 

0,49 ± 0,25 

◊, * 

0,12 ± 0,07 

▲ 

0,35 ± 0,33 

◊ 

2ª Fase 
0,43 ± 0,35 

◊ 

0,58 ± 0,29 

◊, * 

0,10 ± 0,09 

•,■,▲, † 

0,48 ± 0,18 

◊, * 

0,17 ± 0,04 

■,▲, † 

0,45 ± 0,19 

◊, * 

3ª Fase 0,42 ± 0,39 0,29 ± 0,10 0,19 ± 0,11  0,40 ± 0,29 0,30 ± 0,11 0,35 ± 0,10 
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(Continuação – Quadro 9 ) 

4ª Fase 
0,38 ± 0,29 

† 

0,51 ± 0,17 

◊, *, † 

0,22 ± 0,13  

■,▲, * 

0,52 ± 0,12 

◊, *, † 

0,35 ± 0,11 

■,◊,▲, † 

0,14 ± 0,06 

•,■,▲, * 

5ª Fase 
0,23 ± 0,11 
◊, * 

0,31 ± 0,23 
◊, * 

0,06 ± 0,03  
•,■,▲, † 

0,22 ± 0,11 
◊, * 

0,11 ± 0,06 
•,■,▲ 

0,16 ± 0,11 
◊ 

6ª Fase  
0,18 ± 0,07 
◊,▲, † 

0,22 ± 0,09 
◊, † 

0,11 ± 0,06  
•,■,▲, * 

0,34 ± 0,17 
•,◊, *, † 

0,20 ± 0,03 
◊,▲, † 

0,08 ± 0,04 
•,■,▲, * 

 

Relativamente aos grupos musculares que nos propusemos estudar e 

analisando cada uma das fases do salto vertical, podemos observar na Figura 20 

e no Quadro 9, que para a primeira fase existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os músculos TA e BF, GM e BF, BF e VM, BF e TFL e entre 

VM e AL. Podemos verificar que na primeira fase o músculo que apresenta o valor 

mais elevado relativamente à expressão da actividade eléctrica média do sinal 

electromiográfico é o TA seguido do VM.  

A segunda fase apresenta diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos musculares TA e BF, GM e BF, GM e AL, BF e VM, BF e TFL, VM e AL 

e entre AL e TFL. Na segunda fase o músculo que revela o valor mais elevado em 

relação à expressão da actividade eléctrica média do sinal electromiográfico é o 

GM seguido do VM.  

A terceira fase não revela diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos musculares em estudo. Para esta fase os grupos musculares TA e VM são 

os que apresentam valores mais elevados.  

A quarta fase apresenta diferenças estatisticamente significativas entre os 

músculos TA e TFL, GM e BF, GM e AL, GM e TFL, BF e VM, BF e AL, VM e AL, 

VM e TFL e entre o AL e o TFL. Nesta fase o grupo muscular que revela valores 

superiores da actividade eléctrica média do sinal electromiográfico é o GM seguido 

do VM.  
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A quinta fase apresenta diferenças estatisticamente significativas entre os 

músculos TA e BF, TA e AL, GM e BF, GM e AL, BF e VM, BF e TFL, e entre o 

VM e AL. Para esta fase os músculos GM e TA são os que apresentam valores 

superiores da actividade eléctrica média do sinal electromiográfico.  

A sexta fase apresenta diferenças estatisticamente significativas entre os 

músculos TA e BF, TA e VM, TA e TFL, GM e BF, GM e TFL, BF e VM, BF e AL, 

VM e AL, VM e TFL e entre o AL e TFL. Nesta fase o grupo muscular que revela 

valores superiores da actividade eléctrica média do sinal electromiográfico é o VM 

seguido do GM.  

À semelhança do que observamos para a expressão da actividade eléctrica 

máxima do sinal, verificamos que o grupo muscular que apresenta o menor valor 

da expressão da actividade eléctrica média do sinal electromiográfico é o BF, à 

excepção da quarta e sexta fases nas quais o menor valor da actividade eléctrica 

média do sinal é apresentado pelo músculo TFL.  

5.2.2.2. iEMG  

 A interpretação correcta do conceito de integral (iEMG) é puramente 

matemática e consiste na determinação da área delimitada pela curva 

electromiográfica rectificada (Herzog et al., 1994; Correia & Mil-Homens, 2004). O 

output do sinal electromiográfico é dado por um número de impulsos proporcional 

à área do electromiograma, ou seja, ao impulso eléctrico (Bouisset & Goubel, 

1973; McLeod, 1973; Winter et al., 1980; Basmajian & De Luca, 1985). Desta 

forma, parecem existir relações fortes entre o iEMG e os parâmetros biomecânicos 

da acção desenvolvida pelos músculos (Clarys & Cabri, 1993), sendo o iEMG um 

indicador da intensidade da acção muscular (Clarys & Cabri, 1993; Clarys, 2000).  

 Apresentaremos os valores de iEMG normalizados, obtidos a partir do 

quociente de iEMG de cada fase sobre o somatório de todos os iEMG, para cada 

um dos músculos em estudo em função das fases e para cada fase em função dos 

músculos. 
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Figura 21. Valores médios (e respectivos desvio padrão) de iEMG normalizado para os músculos 

Tibialis Anterior (TA), Gastrocnemius Medialis (GM), Bíceps Femoris (BF), Vastus Medialis (VM), 

Adductor Longus (AL), Tensor Fasciae Latae (TFL) para o salto vertical em função da fase. * 

Diferenças estatisticamente significativas para p ≤0,05.  

 

Quadro 10.  Resultados de iEMG normalizado para os músculos Tibialis Anterior (TA), 

Gastrocnemius Medialis (GM), Bíceps Femoris (BF), Vastus Medialis (VM), Adductor Longus (AL), 

Tensor Fascia Latae (TFL) para o salto vertical em função da fases [(média ± desvio padrão), 

(diferenças estatisticamente significativas entre as fases em cada grupo muscular para p≤0,05, • 

d.e.s.1; ■ d.e.s.2; ◊ d.e.s.3; ▲d.e.s.4; * d.e.s.5; † d.e.s.6) ]  

Grupos 
Musculares 

iEMG Normalizado 

1ª Fase  2ª Fase   3ª Fase  4ª Fase  5ª Fase  6ª Fase  

TA  
0,12 ± 0,08 

▲, † 

0,14 ± 0,04 

▲, † 

0,13 ± 0,06 

▲, † 

0,28 ± 0,07 

•,■,◊, *, † 

0,16 ± 0,06 

▲ 

0,18 ± 0,03 

•,■,◊,▲ 

GM  
0,06 ± 0,03 

■,▲, *, † 

0,17 ± 0,06 

•,◊,▲ 

0,09 ± 0,04 

■,▲, † 

0,33 ± 0,11 

•,■,◊, *, † 

0,18 ± 0,19 

▲ 

0,16 ± 0,04 

•,◊,▲ 

BF  
0,04 ± 0,02 

■,◊,▲, † 

0,07 ± 0,02 

•,◊,▲, † 

0,16 ± 0,09 

•,■,▲ 

0,38 ± 0,08 

•,■,◊, *, † 

0,11 ± 0,10 

▲, † 

0,24 ± 0,06  

•,■,▲, * 
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(Continuação – Quadro 10 ) 

VM  
0,09 ± 0,02 

▲, † 

0,14 ± 0,05 

▲, † 

0,10 ± 0,02 

▲, † 

0,31 ± 0,05 

•,■,◊, * 

0,11 ± 0,06 

▲, † 

0,25 ± 0,06 

•,■,◊ , * 

AL  
0,13 ± 0,26 

▲, † 

0,08 ± 0,03 

◊,▲, † 

0,14 ± 0,07 

■,▲, † 

0,32 ± 0,10 

•,■,◊, *, † 

0,10 ± 0,06 

▲, † 

0,23 ± 0,08 

•,■,◊,▲, * 

TFL  
0,11 ± 0,07 

† 

0,26 ± 0,11 

▲, *, † 

0,21 ± 0,07 

▲, *, † 

0,17 ± 0,06 

■,◊, † 

0,15 ± 0,05 

■,◊, † 

0,11 ± 0,03 

•,■,◊,▲, * 

 

Através  da Figura 21 e dos dados apresentados no Quadro 10, analisando 

individualmente cada músculo, podemos observar, para o Tibialis Anterior 

diferenças estatisticamente significativas entre a primeira e a quarta fase, a 

primeira e a sexta fase, a segunda e a quarta fase, a segunda e a sexta fase, a 

terceira e a quarta fase, a terceira e a sexta fase, a quarta e a quinta fase e entre a 

quarta e a sexta fase. Podemos verificar que os valores de iEMG deste músculo 

se mantêm ligeiramente estáveis da primeira à terceira fase, revelando um 

aumento na quarta fase onde apresenta o seu valor mais levado, decrescendo na 

quinta fase, apresentando um ligeiro aumento na sexta fase, sendo que o valor 

mais baixo iEMG para este músculo ocorre na primeira fase.  

O Gastrocnemius Medialis apresenta diferenças estatisticamente 

significativas entre a primeira e a segunda fase, a primeira e a quarta fase, a 

primeira e a quinta fase, a primeira e a sexta fase, a segunda e terceira fase, a 

segunda e a quarta fase, a terceira e a quarta fase, a terceira e a sexta fase, a 

quarta e a quinta fase e entre a quarta e a sexta fase. Podemos observar para 

este músculo, que a primeira fase é aquela que apresenta o valor mais baixo, 

verificando-se um aumento na segunda fase, decrescendo na terceira fase, 

seguindo-se um aumento na quarta fase onde se manifesta o valor mais elevado 

de iEMG, decrescendo nas fases seguintes. 
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O Bíceps Femoris apresenta diferenças estatisticamente significativas entre 

a primeira e a segunda fase, a primeira e a terceira fase, a primeira e a quarta 

fase, a primeira e a sexta fase, a segunda e a terceira, a segunda e a quarta, a 

segunda e a sexta fase, a terceira e a quarta fase, a quarta e a quinta fase, a 

quarta e a sexta fase e entre a quinta e a sexta fase. Podemos verificar para este 

músculo que os valores de iEMG vão crescendo gradualmente da primeira à 

terceira fase, onde manifesta um rápido aumento desta para a quarta fase, 

decrescendo substancialmente na quinta fase, aumentado na fase seguinte.  

O Vastus Medialis apresenta diferenças estatisticamente significativas entre 

a primeira e a quarta fase, a primeira e a sexta fase, a segunda e a quarta fase, a 

segunda e a sexta fase, a terceira e a quarta fase, a terceira e a sexta fase, a 

quarta e a quinta fase e entre a quinta e a sexta fase. Podemos observar que a 

quarta e a sexta fase são as que apresentam valores mais elevados de iEMG para 

este músculo.  

O Adductor Longus apresenta diferenças estatisticamente significativas 

entre a primeira e a quarta fase, a primeira e a sexta fase, a segunda e a terceira 

fase, a segunda e a quarta fase, a segunda e a sexta fase, a terceira e a quarta 

fase, a terceira e a sexta fase, a quarta e a quinta fase, a quarta e a sexta e entre 

a quinta e a sexta fase. Este músculo apresenta valores superiores de iEMG para 

a quarta e sexta fase, sendo que o valor mais baixo ocorre na segunda fase.  

O Tensor Fasciae Latae apresenta diferenças estatisticamente significativas 

entre a primeira e a sexta fase, a segunda e a quarta fase, a segunda e a quinta 

fase, a segunda e a sexta fase, a terceira e a quarta fase, a terceira e a quinta 

fase, a terceira e a sexta fase, a quarta e a sexta fase e entre a quinta e a sexta 

fase. Podemos verificar um crescimento dos valores de iEMG da primeira fase 

para a segunda, onde observamos o valor mais elevado para este músculo, 

decrescendo ligeiramente ao longo das fases seguintes.  
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Figura 22.  Valores médios (e respectivos desvio padrão) de iEMG normalizado para a 1ª, 2ª, 3ª, 

4ª, 5ª e 6ª Fase, para o salto vertical em função dos músculos Tibialis Anterior (TA), Gastrocnemius 

Medialis (GM), Bíceps Femoris (BF), Vastus Medialis (VM), Adductor Longus (AL), Tensor Fasciae 

Latae (TFL). * Diferenças estatisticamente significativas para p ≤0,05.  

 

Quadro 11.  Resultados de iEMG normalizado para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Fase, para o salto 

vertical em função dos músculos Tibialis Anterior (TA), Gastrocnemius Medialis (GM), Bíceps 

Femoris (BF), Vastus Medialis (VM), Adductor Longus (AL), Tensor Fasciae Latae (TFL) [(média ± 

desvio padrão), (diferenças estatisticamente significativas entre os grupos musculares em cada 

fase para p≤0,05, • d.e.s. TA; ■ d.e.s. GM; ◊ d.e.s. BF; ▲ d.e.s. VM; * d.e.s. AL; † d.e.s. TFL) ]. 

Fases 
iEMG Normalizado 

TA GM BF VM AL TFL 

1ª Fase 
0,12 ± 0,07 

■,◊ 

0,06 ± 0,03 

•,▲ 

0,04 ± 0,18 

•,▲, † 

0,09 ± 0,02 

■,◊, * 

0,13 ± 0,26 

▲ 

0,11 ± 0,07 

◊ 

2ª Fase 
0,14 ± 0,04 

◊, *, † 

0,17 ± 0,06 

◊, * 

0,07 ± 0,02 

•,■,▲, † 

0,14 ± 0,05 

◊, *, † 

0,08 ± 0,03 

•,■,▲, † 

0,26 ± 0,11 

•,◊,▲, * 

3ª Fase 
0,13 ± 0,06 

† 

0,09 ± 0,04 

*, † 
0,16 ± 0,06 

 

0,10 ± 0,02 

*, † 

0,14 ± 0,07 

■,▲ 

0,21 ± 0,07 

•,■,▲ 
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(Continuação – Quadro 11 ) 

4ª Fase 
0,28 ± 0,07 

◊, † 

0,33 ± 0,11 

† 

0,38 ± 0,08 

•, † 

0,31 ± 0,05 

† 

0,32 ± 0,10 

† 

0,17 ± 0,06 

•,■,◊,▲, * 

5ª Fase 0,16 ± 0,06 0,18 ± 0,19 0,11 ± 0,10 0,11 ± 0,06 0,10 ± 0,06 0,15 ± 0,05  

6ª Fase  
0,18 ± 0,03 

▲, † 

0,16 ± 0,04 

◊,▲, *, † 

0,24 ± 0,06 

■, † 

0,25 ± 0,06 

•,■, † 

0,23 ± 0,08 

■, † 

0,11 ± 0,03 

•,■,◊,▲, * 

 

Através da Figura 22 e dos dados apresentados no Quadro 11, podemos 

constatar que a quarta fase é aquela que apresenta valores de iEMG superiores 

para todos os músculos estudados, à excepção do TFL que apresenta valores 

superiores na segunda fase.  

A primeira fase apresenta diferenças estatisticamente significativas entre os 

músculos TA e GM, TA e BF, GM e VM, BF e VM, BF e TFL e entre VM e AL. 

Nesta fase os músculos que apresentam valores superiores de iEMG são o AL e o 

TA.  

A segunda fase apresenta diferenças estatisticamente significativas entre 

os músculos TA e BF, TA e AL, TA e TFL, GM e BF, GM e AL, BF e VM, BF e 

TFL, VM e AL, VM e TFL e entre AL e TFL. Para esta fase os músculos TFL e GM 

são os que apresentam valores superiores de iEMG.  

A terceira fase apresenta diferenças estatisticamente significativas entre os 

músculos TA e TFL, GM e AL, GM e TFL, VM e AL e entre o VM e TFL. Para esta 

fase os grupos musculares TFL e BF são os que apresentam valores mais 

elevados. 

A quarta fase apresenta diferenças estatisticamente significativas entre os 

músculos TA e BF, TA e TFL, GM e TFL, BF e TFL, VM e TFL e entre AL e TFL. 

Nesta fase o grupo muscular que revela valores superiores de iEMG é o BF 

seguido do GM.  
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A quinta fase não revela diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos musculares em estudo. Para esta fase os grupos musculares GM e TA são 

os que apresentam valores mais elevados.  

A sexta fase apresenta diferenças estatisticamente significativas entre os 

músculos TA e VM, TA e TFL, GM e BF, GM e VM, GM e AL, GM e TFL, BF e 

TFL, VM e TFL e entre o AL e TFL. Nesta fase o grupo muscular que revela 

valores superiores de iEMG é o VM seguido do BF.  

 

Apesar de não dispormos de nenhum estudo com o qual possamos discutir 

os resultados apresentados, podemos referir um artigo de Sanders (2005), onde 

se propõe uma dinâmica da participação muscular na retropedalagem, 

correspondente à primeira, segunda e terceira fase do nosso estudo, apoiada na 

anatomia e função muscular, uma vez que este movimento é a base do salto 

vertical. Para a compreensão da dinâmica da participação muscular nas restantes 

fases do salto vertical (quarta, quinta e sexta fase), partimos da nossa 

interpretação da anatomia e função dos diferentes grupos musculares.  

De acordo com Sanders (2005), o Tibialis Anterior deverá estar activo 

durante a parte do movimento em que o pé se desloca para o plano superior, 

posterior e exterior, o correspondente à primeira fase, o que de certa forma é 

apoiado pelo nosso estudo, uma vez que quando nos reportamos à actividade 

eléctrica máxima e média do sinal electromiográfico dos músculos em função das 

fases, este músculo apresenta valores superiores nesta fase, uma vez que o pé se 

encontra, durante este movimento, em flexão dorsal. Relativamente à variável do 

iEMG para este músculo, verificamos que o envolvimento muscular é 

relativamente estável ao longo das fases, apresentando um aumento na quarta 

fase. Este aumento poderá estar relacionado com a flexão dorsal do pé desde o 

início até metade desta fase e posteriormente ocorrer o movimento de inversão.  

Em relação ao Gastrocnemius Medialis, é referida a sua importância 

quando o pé se move para o plano inferior, anterior e quando se começa a mover 

para um plano posterior, ou seja, correspondente à segunda fase do nosso 
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estudo. Confirmando os nossos resultados, uma vez que este músculo, apresenta 

os valores mais elevados da actividade eléctrica média na segunda fase, onde no 

final o pé realiza a flexão plantar. Quanto à actividade eléctrica máxima e ao 

iEMG, este músculo apresenta valores elevados na quarta fase, uma vez que o pé 

realiza a flexão plantar de modo a produzir a força de impulsão necessária para 

elevar o corpo fora de água.  

Relativamente ao Bíceps Femoris, o autor refere que este terá um 

importante papel no movimento do pé para trás e girando-o para o exterior o que 

corresponde à primeira fase. No entanto, apesar deste músculo ser responsável 

pela flexão e rotação externa da perna nesta fase, o Bíceps Femoris no nosso 

estudo não se apresentou particularmente activo para todas as variáveis na 

primeira fase. Tendo sido demonstrado que os valores mais elevados da 

actividade eléctrica máxima e média, e os valores de iEMG para este músculo 

revelam-se na terceira e quarta fase, o que de certa forma faz sentido, uma vez 

que no final da terceira e no inicio da quarta fase ocorre a flexão e a rotação 

externa da perna preparando o momento do salto propriamente dito.  

Em relação ao Vastus Medialis o autor refere que este músculo 

desempenha um importante papel na extensão do joelho, correspondendo à 

segunda fase. No entanto, pudemos observar a extensão do joelho também na 

quarta e sexta fase por nós definidas. Apesar de verificarmos actividade deste 

músculo na segunda fase, este revela valores mais elevados de actividade 

eléctrica máxima e iEMG na quarta e sexta fase e de actividade eléctrica média na 

quarta fase, sendo estes valores superiores para todas as variáveis na quarta 

fase. Verificamos ainda uma considerável actividade deste músculo na primeira 

fase para as variáveis da actividade eléctrica máxima e média do sinal 

electromiográfico, altura em que o joelho ainda se encontra flectido.  

Relativamente ao Adductor Longus, o mesmo autor refere que este músculo 

terá uma importância acrescida na fase do movimento em que o pé se desloca do 

plano exterior para o interior, correspondendo à segunda fase. Ao contrário do 

sugerido, no nosso estudo este músculo revelou pouca actividade na segunda 
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fase, tendo-se obtido valores superiores de actividade eléctrica máxima e média 

na terceira e na quarta fase, com valores superiores na quarta fase. O que poderá 

ser explicado pelo facto de na quarta fase ocorrer o movimento de adução de 

ambos os MI para impulsionar o corpo no sentido ascendente. Em relação ao 

iEMG, verificamos valores elevados para a quarta e sexta fase, com valores 

superiores na quarta fase devido ao movimento referido anteriormente. O valor 

elevado de iEMG encontrado na sexta fase deve-se ao facto de se verificar o 

movimento de adução de ambas os MI no sentido de travar o movimento 

descendente do corpo na fase final do salto vertical.  

Em relação ao Tensor Fasciae Latae, o autor não faz referência a este 

músculo, contudo verificamos valores superiores de actividade eléctrica máxima, 

média e de iEMG, para a segunda fase, onde se pode observar a abdução e 

flexão da coxa e do joelho, indo de encontro ao movimento produzido por este 

músculo.  
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6. Conclusões  

A análise dos registos electromiográficos dos músculos Tibialis Anterior, 

Gastrocnemius Medialis, Bíceps Femoris, Vastus Medialis, Adductor Longus, 

Tensor Fasciae Latae, obtida durante a realização do salto vertical em PA, 

permitiu-nos estabelecer, de acordo com os objectivos e hipóteses estabelecidos, 

as seguintes conclusões:  

 

Relativamente à duração das fases normalizada ao tempo total, apenas não 

se encontram diferenças estatisticamente significativas entre a segunda e a 

terceira fase, a quarta e a quinta fase, a quarta e a sexta fase. As fases que 

correspondem ao salto propriamente dito, ou seja, a quarta, a quinta e a sexta 

fase, apresentam uma duração superior às fases que correspondem ao ciclo de 

retropedalagem que antecedem e preparam o salto vertical, isto é, a primeira, a 

segunda e a terceira fase.  

De um modo geral, verificamos que a segunda e a quarta fase são aquelas 

que se afiguram como mais importantes no salto vertical, por serem ambas fases 

propulsivas e pelo envolvimento muscular apresentado. Por sua vez, os grupos 

musculares que apresentam maior importância, pela sua participação e 

envolvimento ao longo salto vertical, são: o VM, o BF e o GM. 

 

Os resultados evidenciaram que em relação à actividade eléctrica máxima 

dos grupos musculares em função das fases, o TA e o VM não apresentam 

diferenças estatisticamente significativas entre as seis fases. No entanto, o TA e o 

VM apresentam valores superiores para a primeira e quarta fase, respectivamente, 

sendo ainda visíveis valores diferenciados de actividade para as diferentes fases. 

Em relação aos grupos musculares GM, BF, AL e TFL, os resultados mostraram 

que existem diferenças estatisticamente significativas entre algumas das seis 

fases, apresentando o AL um maior número de diferenças entre as fases. O GM, 

BF e AL apresentam valores superiores de actividade eléctrica máxima na quarta 
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fase, enquanto que o TFL apresenta valores superiores na segunda fase. Os 

resultados evidenciaram que em relação à actividade eléctrica média dos grupos 

musculares em função das fases, o TA não apresenta diferenças estatisticamente 

significativas entre as seis fases. Contudo, o TA mostra valores superiores na 

primeira fase, sendo ainda visíveis valores distintos de actividade para as 

restantes fases. Em relação aos grupos musculares GM, BF, VM, AL e TFL, os 

resultados mostraram que existem diferenças estatisticamente significativas entre 

algumas das seis fases, apresentando o AL um maior número de diferenças entre 

as fases, sendo que apenas não apresenta diferenças estatisticamente 

significativas entre a terceira e a quarta fase e a terceira e a sexta fase. O GM e o 

TFL apresentam valores superiores de actividade eléctrica máxima na segunda 

fase, enquanto que o BF, VM e o AL apresentam valores superiores na quarta 

fase. Pela evidência dos resultados podemos aceitar parcialmente a primeira 

hipótese, uma vez que parte dos grupos musculares revelam diferenças 

estatisticamente significativas entre algumas das seis fases.  

 

Em relação à actividade eléctrica máxima e média das fases em função dos 

grupos musculares, os resultados evidenciaram que a terceira fase não apresenta 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos musculares, revelando 

contudo, um valor superior para o VM relativamente à actividade eléctrica máxima 

e um valor superior para o TA na actividade eléctrica média. Em relação às 

restante fases os resultados mostraram que existem diferenças estatisticamente 

significativas entre alguns dos grupos musculares, apresentando a sexta fase um 

maior número de diferenças. No que se refere à actividade eléctrica máxima, a 

primeira e a segunda fase apresentam valores superiores para o TA, a quarta fase 

para o VM, a quinta e sexta fase para o GM e VM, respectivamente. No que diz 

respeito à actividade eléctrica média, a primeira fase apresenta valores superiores 

para o TA, a segunda, a quarta e a quinta fase para o GM e a sexta fase para o 

VM. Assim, uma vez que a maioria das fases revelam diferenças estatisticamente 
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significativas entre alguns dos grupos musculares, podemos aceitar parcialmente 

a segunda hipótese.  

 

Relativamente à iEMG dos músculos em função das fases, encontram-se 

diferenças estatisticamente significativas para todos os músculos entre algumas 

das fases, tendo-se verificado valores superiores de iEMG para todos músculos na 

quarta fase, à excepção do TFL que apresenta valores superiores na segunda 

fase. O maior envolvimento muscular na quarta fase, poderá dever-se ao facto de 

esta corresponder ao momento em que o corpo é elevado para fora de água, 

exigindo uma maior força dos diferentes grupos musculares. O TFL apresenta 

maior envolvimento na segunda fase uma vez que nesta fase ocorre o movimento 

de abdução e flexão da coxa e do joelho, indo de encontro à acção predominante 

deste músculo. Apesar de existirem diferenças estatisticamente significativas para 

todos os grupos musculares, estas não se verificam entre todas as fases, logo não 

podemos confirmar a terceira hipótese, pelo menos em toda a sua globalidade.   

 

Quanto à iEMG para as fases em função dos músculos, verificam-se 

diferenças estatisticamente significativas entre alguns dos grupos musculares para 

todas as fases, à excepção da quinta fase, levando-nos, mais uma vez, a aceitar 

parcialmente a quarta hipótese. A iEMG para cada fase em função dos grupos 

musculares, apresentam valores superiores: na primeira fase para o AL, na 

segunda e terceira fase para o TFL, na quarta fase para o BF, na quinta fase para 

o GM e na sexta fase para o VM.  
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7. Sugestões para Investigações Futuras  

 Para estudos futuros, sugere-se o aprofundamento dos conhecimentos 

sobre as consequências ao nível de outros grupos musculares, assim como para 

outras técnicas e habilidades fundamentais no PA, utilizando uma amostra de 

maiores dimensões.  

 Sugere-se ainda, em complementaridade à EMG a avaliação cinemática, 

nomeadamente para a caracterização do gesto técnico e a avaliação de ângulos 

específicos dos membros inferiores durante todo o movimento.  
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