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Resumo  

RESUMO 

 
 
 Uma das premissas fundamentais quando se fala de treino em geral e 

no atletismo em particular, é precisamente, entender o correcto entrosamento 

das várias capacidades. É indubitável que a força é uma das capacidades mais 

preponderantes no atletismo, mais concretamente na partida de blocos das 

provas de velocidade. Sendo esta qualidade particularmente importante para o 

desenvolvimento da velocidade parece-nos pertinente dedicar maior atenção 

no seu estudo.  

Estamos convictos que todo o processo de treino deve assentar num 

correcto entrosamento dos métodos e meios de treino. O objectivo do nosso 

estudo foi estudar alguns exercícios multi-articulares habitualmente utilizados 

no treino de força e potência e analisar as suas possíveis semelhanças e/ou 

diferenças com a partida de blocos. Tendo em conta este pressuposto 

procedeu-se posteriormente a sua classificação. 

A metodologia empregue consistiu numa revisão bibliográfica relativa à 

problemática em questão e na realização de duas experiências, uma de terreno 

e outra de laboratório. A amostra do estudo foi constituída por um atleta júnior 

especialista na prova de 100 m, com um nível de desempenho excelente no 

panorama do atletismo júnior nacional. No teste de terreno avaliámos as 

partidas de blocos e no de laboratório avaliamos os exercícios de força pré 

seleccionados (meio-agachamento, meio agachamento com salto e 

agachamento). Auxiliamo-nos da Cinemática e Electromiografia (EMG) para 

poder medir as variáveis de nosso interesse. Os resultados obtidos no nosso 

estudo apontam para uma fraca relação entre os exercícios escolhidos e o 

gesto avaliado, i.e., partida de blocos (PB). Apesar de termos encontrado 

algumas relações em algumas variáveis, não foram encontradas semelhanças 

significativas. Assim, julgamos que os exercícios estudados não podem ser 

classificados como especiais de força para a partida. Devem portanto ser 

predominantemente utilizados na preparação geral do atleta. 

 

Palavras-chave: Partida de Blocos, Força, Cinemática, EMG, Exercícios multi-

articulares. 
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Introdução  

1. INTRODUÇÃO 
 

 

Nos últimos anos, tem-se tornado evidente o papel determinante que o 

trabalho de força muscular assume em todo o processo de treino nas diferentes 

modalidades. O desenvolvimento da força muscular é considerado de primeira 

importância no treino de atletas de alta competição, (Cervera, 1996; Manso, 

1999; Siff e Verkhoshansky, 2000). 

 O critério de especificidade da força muscular subjacente ao tipo de 

movimento, levou à proliferação de métodos de treino que recorrem a um 

enorme e diversificado leque de exercícios (Siff e Verkhoshansky, 2000). 

 Segundo Manso (1999) um dos aspectos mais importantes para a 

melhoria da capacidade de aceleração de um velocista é ser capaz de aplicar a 

força necessária, através da musculatura directamente implicada na parte 

inicial da corrida. 

 Para potenciar determinado gesto desportivo é muito importante saber 

quais as capacidades preponderantes na realização do mesmo, e trabalha-las 

de forma similar, ou pelo menos com algum grau de semelhança, quer interna 

quer externamente. 

 Segundo Cervera (1996), a velocidade é uma qualidade derivada da 

força, como tal depende desta, e define-se como a aplicação da máxima força 

no mínimo tempo possível, produzindo-se uma translação no espaço e no 

tempo. 

 Os exercícios multiarticulares, realizados com pesos livres, têm sido 

identificados como sendo os mais eficazes no desenvolvimento das diferentes 

manifestações de força (Siff e Verkhoshanky, 2000; Cervera, 1996). 

 De todos os exercícios multi-articulares que recorrem a pesos livres, o 

meio-agachamento e seus derivados, são dos exercícios mais utilizados no 

treino da força e da potência (Sánchez, 1994; Escamilla, 2001). 

 Este tipo de exercícios, geralmente é incluído nos programas de treino 

que visam essencialmente o desenvolvimento dos músculos de extensão das 

articulações do joelho e da bacia, bem como o fortalecimento dos músculos da 

extensão da coluna vertebral (Manso, 1999; Escamilha, 2001). 
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 O movimento de extensão das pernas, partindo do meio agachamento 

com uma carga, parece ser similar à acção desenvolvida por um velocista 

quando parte dos blocos (Mach G., 1986; Manso, 1999). 

 Nos blocos é importante aplicar grandes quantidades de força na 

direcção do movimento, mas esta aplicação está limitada ao curto espaço de 

tempo disponível. Daqui a necessidade de uma correcta utilização dos métodos 

e meios de treino, devendo estes ir ao encontro das características do gesto 

desportivo. 

Segundo Platonov (1988), a força é um elemento importante na eficácia 

do atleta e está intimamente associada à rapidez de reacção, assegurando a 

qualidade das partidas de blocos, e a velocidade máxima de execução dos 

movimentos. 

 Tendo em conta que ao mais alto nível, tudo é contado ao milésimo de 

segundo, sem sombra de dúvida que uma partida mais eficaz, traduzir-se-á 

numa melhor performance final. De acordo com Stevenson (s.d.), o despendio 

de um tempo mínimo na partida poderá fazer a diferença no final de uma 

competição. 

 Dada a importância do treino de força para o desporto em geral, e para a 

partida de blocos neste caso em particular, julgámos pertinente averiguar 

algumas das semelhanças/diferenças, quer internas, quer externas entre 

alguns dos exercícios mais utilizados no treino de força e potência e o gesto de 

partir numa prova de velocidade. E se possível, tentar enquadrar de uma forma 

mais coerente a utilização destes meios dentro do processo anual de treino. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 
 

2.1. A corrida de 100 m 
 

Ao longo de uma corrida de 100 metros podemos encontrar diferentes 

fases claramente diferenciadas entre si, tanto nos seus parâmetros 

cinemáticos, como cinéticos, energéticos ou técnicos. 

Grande parte dos estudos realizados sobre esta temática distingue as 

seguintes fases: 

- Posto em acção (movimentos preliminares); 

- Fase de aceleração; 

- Fase de máxima velocidade; 

- Fase de resistência à máxima velocidade. 

Todas estas fases contribuem de diferente forma para o resultado final da 

prova de 100 metros. 

Tellez (1988, citado por Manso, 1993), apresenta uma divisão do contributo 

percentual da cada fase para o resultado final da corrida: 

 
Quadro 1 - Distribuição percentual dos esforços (adaptado de Manso 1993) 

Tempo de reacção 1%

Saída dos blocos 5%

Aceleração 64%

Máxima velocidade 18%

Desaceleração 12%

 

De acordo com Mendoza L. (1993), a corrida de 100 metros planos 

também se subdivide em cinco partes diferentes (conforme figura 1). 
   100m    
       
         
 Partida     Corrida  
          

              

Reacção  Acção   Aceleração Máxima 
Velocidade  Desaceleração 

 

Figura 1: Distribuição das fases durante uma prova de 100m (adaptado de Mendoza, 1993) 
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2.1.1. A Partida 
  

O principal objectivo da partida de blocos é o de superar a força de 

inércia (Tansley, J., 1986 e Gambetta, 1991). 

 A partida contribui aproximadamente em 6% para o resultado final da 

prova de 100m. No entanto uma aceleração eficiente sobre os primeiros metros 

de corrida também é influenciada pela forma como o atleta se coloca nos 

blocos, bem como a forma como os deixa após o sinal de partida (Harland e 

Steele, 1997). 

 De acordo com Ozolin (1989), uma corrida de velocidade pode ser 

ganha ou perdida logo na linha de partida, porque o tempo que aqui se perde é 

bastante difícil de recuperar no decurso da corrida. 

Como já foi referido, a partida divide-se em duas fases distintas, a 

reacção ao tiro de partida (tempo de reacção), e a acção que o atleta realiza 

sobre os blocos (tempo de movimento). 

Segundo Mendoza (1993), a fase da partida está limitada 

essencialmente ao treino técnico da fase de acção sobre os blocos, já que o 

tempo de reacção depende grandemente de parâmetros fisiológicos inatos, o 

que torna muito difícil o treino desta fase. Mas, atletas altamente treinados e 

experientes, desenvolvem uma pré tensão nos músculos do trem inferior, 

diminuindo desta forma o tempo requerido para iniciar a acção na partida 

(Ozolin, 1989). 

 
2.1.1.1. Tempo de Reacção 
 

 Segundo Manso (1993), o tempo de reacção define-se como o tempo 

que decorre entre o tiro de partida e o momento em que o atleta exerce 

pressão nos blocos de partida. Este tempo aumenta sensivelmente à medida 

que aumenta a distância de competição, e tende a ser maior em atletas do 

sexo feminino. 

 No quadro 2 estão demonstrados vários tempos de reacção, segundo 

diferentes autores.  
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Quadro 2 - Tempo de reacção (milissegundos) nas diferentes provas de velocidade masculinas 

e femininas (adaptado de vários autores). 
Fonte Sexo 100m 200m 400m 

Gambeta 1991 135   

Manso 1993 
Feminino 

170 197 247 

Ozolin 1989 100 – 180   

Manso 1993 157 187 224 

Gambeta 1991 130   

Barlow 1972 (em Adrian, 1995) 

Masculino 

110   

 
2.1.1.2. Acção sobre os blocos 
 

 A utilização dos blocos permite exercer uma força de maior intensidade 

pela colocação dos grupos musculares em relação às alavancas ósseas num 

ângulo óptimo para a máxima eficácia do efeito das alavancas. Proporcionam 

também um apoio mais firme de forma a realizar melhores forças impulsivas e 

colocam o corpo num equilíbrio instável que é facilmente alterado por uma 

pequena força, diminuindo assim o tempo de entrada em acção. 

A acção sobre os blocos é feita a partir de uma posição inicial de pronto, 

a qual, vem classificada de diferentes formas na literatura. Harland e Steele 

(1997), definem três tipos de partidas, consoante a distância entre blocos: 

Menor que 30cm – partida curta, entre 30 e 50 cm – partida média, e maior que 

50 cm – partida longa. 

Mas devemos partir da afirmação de que a melhor partida é aquela que 

permite ao atleta uma acção rápida e rentável sobre os blocos e que lhe dê 

vantagem para o resto da distância a percorrer. 

 

2.1.1.2.1. Ângulos Inter-segmentares 

 

Um modelo óptimo de partida requer a determinação dos ângulos 

óptimos dos segmentos do corpo, baseando-se no conhecimento disponível 

sobre a melhor forma de acelerar saindo dos blocos (Borzov, 1980). Na 

posição de pronto, o atleta deve adoptar uma posição cómoda e confortável, de 

modo a ser o mais rápido a aplicar a maior quantidade de força possível no 

pouco tempo que dispõe. Esses ângulos vêm bem documentados em diversos 
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estudos com atletas de grande nível. No quadro 3 pode observar-se uma 

síntese de vários estudos. 

 
Quadro 3 - Ângulos inter segmentares da partida (adaptado de Harland e Steele, 1997).  
Autor Ano Ângulo joelho anterior Ângulo joelho posterior Linha do tronco* 

Borzov 1980 100 129 -14 

Atwater 1982 89 118 -23 

Mero et al 1983 111 134 -29 

Tellez e Doolitle 1984 90 135 Não há registo 

Mero 1988 96 126 -21 

Mero e Komi 1990 99 136 -21 

* linha do tronco com a horizontal 

 

2.1.1.2.3. Aplicação de forças 

 

A partida de blocos permite que o sistema de forças existente na posição 

de partida seja “rodado” segundo um ângulo igual ao que o bloco faz com o 

solo. O C.G. representa o centro de gravidade do atleta, o A representa o 

centro geométrico do apoio dos pés.                           

                 

         
Figura 2: Rotação do sistema de forças, 1) sem bloco e 2) com bloco 

I 
→ 

Fu 

I 
→ 

→ 
C.G. 

C.G. 
Fu → 

2 1 

X` βX 
Aβ 

X`X 
A 

 

A força responsável pelo movimento nestes casos é a projecção da força 

impulsiva ( I ) segundo o eixo dos xx`. 
→ 

Como não é possível fazer variar o ângulo β além de determinados 

limites, a utilização dos blocos vai rodar a força impulsiva, aumentando assim a 

força útil (Fu) responsável por uma partida veloz. → 
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O ponto mais importante para um velocista na partida, consiste na 

aplicação da maior quantidade de força possível no momento óptimo (Harrison, 

2000 e Ozolin, 1989). Uma boa partida é caracterizada pela grande quantidade 

de força que é exercida na direcção horizontal (Baumann, 1976, citado por 

Harland e Steele, 1997). 

Uma rápida saída dos tacos pode dar vantagem nos primeiros 

momentos, mas pode perder-se rapidamente quando o atleta não aplica 

impulsos de força durante o tempo requerido. Tudo isto resulta numa pobre 

velocidade inicial. O que é realmente preponderante para vencer a corrida é 

realizar uma económica e eficiente partida (Coppenolle, 1990 e Ozolin, 1989). 

 

2.1.1.2.4. O Impulso 

 

 O impulso incorpora as forças de propulsão exercidas pelo velocista nos 

dois blocos e o tempo em que são exercidas (Harland e Steele, 1997). Portanto 

o Impulso (I) resulta no produto da força (F) pelo tempo (t): I = F * t 

 O factor determinante na velocidade horizontal (Vx) é o impulso 

horizontal, (que nos é dado pela médias das forças horizontais (Fx) e o tempo 

de aplicação das mesmas (T=t2-t1)) e a massa corporal do atleta (bm). 

 

Ou seja,                Vx = I/bm

Figura 3: Curva força tempo 

característica da fase da partida 

(Adaptado de Mendoza, 1993) 

 

 Quer o impulso horizontal, quer o vertical, são resultantes das forças 

aplicadas nos dois blocos, os velocistas velozes podem alcançar valores na 
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ordem dos 233-234 N/seg e 172-231 N/seg respectivamente, (Mero, 1988). Em 

velocistas menos velozes o impulso é inferior, 195 N/seg para o horizontal e 

178 N/seg para o vertical, (Mero, 1988). 

 

2.1.1.2.5. A força aplicada em cada bloco 

 

Dependendo da técnica de partida que o atleta possui e da sua 

capacidade de produzir força no tempo, assim distribui melhor ou pior a força 

pelos dois blocos. 

Segundo Ozolin (1989), as forças maiores são aplicadas no bloco 

traseiro (até 100 Kg/f), em comparação com as forças máximas de 70 Kg/f 

aplicadas no bloco dianteiro. 

De acordo com Adrian (1995), o pico máximo de força é exercido no 

bloco traseiro, mas no bloco dianteiro a força é exercida durante mais tempo, 

logo o impulso da força neste bloco é superior. 

 

 

                                      

b a 

Figura 4: Curvas de força – tempo da partida de blocos, a - bloco traseiro, b – bloco dianteiro. 

1 pound = 453,6g (Adaptado de Adrian, 1995). 

 

2.1.1.2.6. A velocidade na partida 

 

A velocidade de partida foi avaliada por vários autores (Mero, 1988; 

Mero e Komi, 1990; Baumann, 1988; Coppenolle, 1989, citados por Harland e 
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Steele, 1997) em amostras de indivíduos com marcas entre 10,02 e 10,79 

segundos aos 100m e foram encontrados valores na ordem dos 3,46-3,94 m/s. 

Geralmente, a habilidade dos velocistas sobre os blocos, reflecte-se nas 

maiores forças aplicadas nos blocos e numa maior velocidade de partida e 

portanto em melhores performances. Os velocistas de elite atingem valores de 

velocidade horizontal de partida bem superiores aos atingidos pelos velocistas 

mais fracos (Mendoza, 1993). Estudos em velocistas menos rápidos (11,5-

11,8), revelaram velocidades iniciais de partida inferiores, 2,95-2,95 m/s (Mero 

e Komi, 1988, citado por Harland e Steele, 1997). 

 

2.1.1.2.7. A aceleração na partida 

 

A aceleração apresenta-se como a primeira derivada da velocidade. O 

incremento na aceleração inicial desencadeia um aumento na velocidade e 

portanto menor é o tempo de partida. Os atletas de elite apresentaram grande 

capacidade de aceleração sobre os blocos. 

A percentagem de aceleração está dependente da força exercida nos 

blocos e consequentemente pela velocidade atingida (Tansley, 1986). 

 
Quadro 4 - Acelerações sobre os blocos (adaptado de Harland e Steele, 1997) 

Autor n Tempo aos 100m (sec) Aceleração (m/sec ) 

Van e Delecluse (1989) 3 10,21 11,77 
Atwater (1982) 10 11,85 7,55 
Mero e Komi (1990) 8 10,78 10,03 
Mero (1988) - 10,79 10,12 

2 

 

2.2. A Força 

 

O trabalho de força só tem realmente interesse quando se desenha uma 

metodologia específica, baseada na investigação científica e se determina o 

papel e o lugar que ocupa no processo de treino a curto e alongo prazo. 
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A forma física é um estado complexo determinado por vários 

componentes que interagem entre si. Cada um dos quais requer um treino 

especializado para atingir uma forma óptima. 

A força desempenha um papel particularmente importante no controlo da 

estabilidade e variabilidade do corpo desportivo. 

Vários estudos demonstraram que a força e a resistência muscular 

desempenham um papel chave na consecução do rendimento óptimo. 

Entre as capacidades condicionais, a força ocupa um papel importante 

dentro do mundo do treino desportivo, como elemento principal do rendimento, 

bem como base para criar a tensão necessária para gerar qualquer movimento 

(Manso, 1999). A sua importância em cada modalidade é tão elevada, hoje, 

que a ideia do conceito tradicional do atleta altamente musculado já está 

ultrapassada. O critério de especificidade da força ao tipo de movimento é um 

dos avanços mais significativos que aconteceu no estudo da força e suas 

diferentes manifestações (Manso, 1999). 

A força muscular é necessária para os velocistas, especialmente para os 

corredores de 100m, desde a partida e durante a fase de aceleração (Gerard 

Mach, 1986). 

 Do ponto de vista biomecânico, a força divide-se em duas subcategorias, 

as forças internas e as forças externas (Zatsiorsky, 1995, citado por Vila-Chã, 

2004). As forças internas podem ser definidas como as que actuam entre as 

partes internas constituintes do ser humano, enquanto que as externas se 

referem às que actuam entre o atleta e o meio envolvente, ou entre dois ou 

mais atletas. Assim sendo, quando se pretende estimar a força muscular dos 

atletas referimo-nos apenas a forças externas. Assim Siff e Verkhoshansky 

(2000), definem força, como a capacidade de gerar a máxima força contra uma 

carga externa. 

Segundo Manso (1993), a força é a qualidade física, que representa o 

rendimento conjunto da musculatura e do sistema nervoso para superar uma 

resistência. 

Têm surgido várias propostas de classificação das diferentes 

manifestações de força. Dependendo da forma como a tensão é produzida e do 

seu tempo de aplicação, teremos diferentes manifestações de força. 
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Segundo Cervera (1996), a classificação das manifestações de força 

baseia-se em três critérios: 

- Em função da existência de movimento; 

- Em função do tipo de contracção; 

- Em função da aceleração produzida pelo corpo 

 
Quadro 5 - Diferentes formas de manifestação da força muscular (adaptado de Cervera, 1996) 

- Em função da existência de movimento
- Força estática ou isométrica (Resistência superior à força gerada)  
- Força dinâmica (Resistência inferior à força gerada, há movimento) 

 
- Em função do tipo de contracção 

- Força estática ou isométrica (não há encurtamento das inserções musculares) 
- Força dinâmica (há uma aproximação e afastamento das inserções musculares) 

- Concêntrica (encurtamento das inserções musculares)  
- Excêntrica (afastamento das inserções musculares) 

 

- Força pliométrica (combinação de contracção excêntrica, concêntrica e isométrica) 
 
- Em função da aceleração produzida 

- Força explosiva  
- Força rápida 
- Força lenta 

 

- Força resistência  

 

Contudo, Harre (citado por Manso, 1993), em função da aceleração 

produzida apresenta-nos a seguinte divisão da força: 

Força Máxima: A maior força que o aparelho neuromuscular pode desenvolver 

num movimento voluntário contra uma carga que apenas permita efectuar uma 

repetição. 

Força Resistência: É a capacidade do aparelho neuromuscular para 

desenvolver altos rendimentos de força durante um período de tempo 

relativamente longo, sem que a qualidade de movimento diminua. 

Força Rápida – É a capacidade do aparato neuromuscular tem para superar 

uma resistência com grande velocidade de contracção. Esta força é 

determinante em provas de velocidade. O que significa que durante a corrida é 

necessário alcançar num curto espaço de tempo, e durante o apoio, a força 

necessária para um avanço rápido. Neste curto espaço de tempo, os grupos 

musculares desenvolvem um trabalho excêntrico intensivo, seguido de trabalho 

concêntrico. No decorrer deste processo originam-se na fase excêntrica altas 
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tensões musculares. É muito importante que esta fase excêntrica (de frenar) o 

corpo seja muito rápida, para de seguida passar à fase concêntrica, a fase de 

avanço propriamente dita. 

Este estudo do funcionamento muscular no gesto desportivo é muito 

importante para a correcta selecção e aplicabilidade dos correctos exercícios 

de treino para o desenvolvimento da força no velocista (Manso, 1993). 

Será importante seleccionar os exercícios que desde a estrutura 

temporal ao emprego da força estejam próximos do gesto desportivo. 
Enquanto grandeza física a força define-se como o produto da massa do 

corpo pela aceleração que lhe é imposta e a sua expressão é obtida através da 

lei da Inércia ou 2.ª lei de Newton: F(força) = m(massa) . a(aceleração). 

 Consequentemente, um atleta pode melhorar a força alterando um dos 

dois factores. Tais mudanças resultam em alterações quantitativas que devem 

ser consideradas quando se pretende desenvolver a força (Bompa, 1999). 

A força que um atleta pode aplicar e a velocidade com que se pode 

aplicar mantêm uma relação inversa. O mesmo acontece com a relação entre 

uma força aplicada por um atleta e o tempo durante o qual a pode aplicar. 

A relação inversa de força velocidade foi demonstrada por Hill (1922) e 

Raeston (1949), (citados por Bompa, 1999). 

 

 
 
 
 
 
Figura 5: Curva força-velocidade 
característica. Os valores estão 
normalizados aos respectivos valores 
máximos. A força máxima refere-se à 
velocidade zero, ou seja, á força 
isométrica máxima. (adaptado de 
Badillo, 2000) 

 

2.2.1. Força Vs Partida 
 

Como podemos concluir a produção de força sobre os blocos parece ser 

determinante para a realização de uma boa partida. 

A partida é a fase da corrida mais influenciada pela força máxima 

dinâmica e força explosiva (Vittori, 1996, Gambetta, 1991). De acordo com 
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Gambetta (1991), são necessários elevados níveis de força para que o atleta 

possa vencer a sua própria inércia e alcançar a máxima velocidade de saída 

horizontal de Centro de Massa (CM). Segundo Vittori (1996), a manifestação 

activa, em especial de força explosiva, está fortemente correlacionada com a 

força produzida na partida de blocos. O treino da força explosiva é o eixo de 

união entre a força e a velocidade e é sobre ela que se deve dedicar especial 

atenção (Cervera, 1996). 

De acordo com Schmidtbleicher (1998), potência refere-se à 

possibilidade do sistema neuromuscular produzir o maior “impulso” possível 

num determinado período de tempo. Este período de tempo depende da 

resistência ou da carga contra a qual o atleta tem de trabalhar e das 

características da organização da aceleração (Schmidtbleicher, 1998). 

O impulso avalia-se calculando a relação entre a força máxima 

desenvolvida e o tempo necessário para alcançar esse valor (Platonov, 1988). 

Este índice (Velocidade-Força) evolui com o treino em atletas qualificados, 

produzindo melhorias no aumento da produção de força num menor espaço de 

tempo. 

 

Figura 6: Exemplo da expressão de força 

explosiva; a) atleta de fraco nível; b) atleta de 

nível internacional (adaptado de Zatsiorsky 

1976, citado por Platonov, 1988) 

b 

a 

 

Esta força de impulso é um elemento importante na eficácia do atleta e 

está intimamente associada à rapidez de reacção, assegurando a qualidade 

das partidas de blocos, e a velocidade máxima de execução dos movimentos 

(Platonov, 1988). 
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2.3. Os Meios de Treino 
 

Segundo Oliveira (1993), os exercícios são um meio para atingir um fim, 

por isso torna-se necessário que a sua escolha seja feita de modo criterioso, 

em função dos objectivos que persegue e da sua eficácia. A adequação dos 

meios a utilizar durante o treino requer particular atenção e deve ser alvo de 

uma reflexão por parte do treinador, de forma a potenciar as capacidades do 

atleta (Platonov, 1988). Dentro da multiplicidade de exercícios possíveis a 

aplicar no treino, cabe ao treinador “seleccionar” cuidadosamente aqueles que 

melhor atingam os objectivos definidos e que assegurem o mais alto nível de 

desenvolvimento, de acordo com a fase em que se encontra o treino. 

 Considerando os limites de tempo a que o treino está sujeito, é 

importante seleccionar e programar os exercícios físicos mais eficazes para o 

imediato desenvolvimento do rendimento (Berger, J. et Michael H., 1987). 

 De acordo com Verjochanski (1990), antes de aplicar-mos determinada 

carga de treino, é necessário realizar uma avaliação preliminar, indo de 

encontro a dois aspectos: O nível de especificidade e o potencial de treino.  

O nível de especificidade diz respeito à maior ou menor similitude que o 

exercício apresenta com o exercício de competição. Isto permite englobar os 

exercícios em dois grupos: os de preparação especial e os de preparação 

geral. 

 

2.3.1. Classificação dos meios de treino. 

 

Actualmente na teoria e metodologia do treino encontram-se descritas 

diversas classificações dos exercícios físicos, baseadas na maior ou menor 

semelhança do exercício com as acções características de competição. 

Segundo Silva (1999), os exercícios físicos podem-se classificar tendo 

em conta, quer as semelhanças internas, quer as externas. 

Características Dinâmicas/Estrutura Interna – aspectos ligados à dinâmica de 

contracção muscular, sua solicitação neuromuscular. 

Características Cinemáticas/Estrutura Externa – aspectos ligados à forma 

externa da sua sequência de movimentos. 
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Matvéiev (1990), subdivide os exercícios físicos nas seguintes 

categorias: 

Exercícios selectivos para a competição (fundamentais ou competitivos) 

e em exercícios preparatórios (de preparação especial e exercícios de 

preparação geral). 

Os exercícios competitivos são o conjunto de acções motoras 

completas que constituem o objecto da especialização desportiva em plena 

correspondência com as condições de competição do desporto em causa. 

Segundo Platonov (1988), consistem em execuções idênticas ou que 

estão muito próximas às actividades de competição, ou de exercícios que lhe 

estão muitos próximos respeitando as regras e as limitações da competição. 

 Os exercícios de preparação especial (PE) são escolhidos para 

exercerem uma influência mais orientada e diferenciada no desenvolvimento 

das qualidades e hábitos necessários ao atleta. Podem utilizar-se numa 

perspectiva de facilitação da tarefa – se o objectivo é o de aumentar o número 

de repetições, ou numa perspectiva de dificultação da tarefa – se o objectivo é 

o de solicitar a superação e uma intensidade superior à competitiva 

relativamente a algum aspecto particular. 

 De acordo com a orientação preferencial dos exercícios de PE, podemos 

dividi-los em preliminares (se o objectivo é o de assimilar as formas e a técnica 

dos movimentos) e em desenvolvimento (se o objectivo é desenvolver as 

capacidades funcionais – força, velocidade, resistência). Porem esta divisão é 

apenas convencional, já que a forma e o conteúdo das acções motoras 

constituem uma unidade indissolúvel. 

Segundo Harre (1982) a vantagem dos exercícios especiais consiste 

principalmente na possibilidade de dosificar o estímulo e consequentemente 

alcançar uma maior efectividade do processo de treino. 

 Os exercícios de preparação geral constituem o meio utilizado na 

preparação geral do atleta. Para este fim podem ser aplicados uma infindável 

panóplia de exercícios, tanto os que se assemelham com os exercícios de 

preparação especial, como os que são de orientação oposta. Mas devem ser 

escolhidos os que permitam cumprir com eficácia as tarefas de educação física 

integral, bem como os que influem preferencialmente em todas as capacidades 

físicas fundamentais (força, velocidade, flexibilidade, resistência e agilidade). 
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Segundo Platonov (1988), estes exercícios asseguram o desenvolvimento 

funcional global do organismo. 

 Porém outros autores ainda colocam os exercícios dirigidos entre os 

de carácter especial e geral. São exercícios onde, quer a estrutura interna, quer 

a estrutura externa não correspondem à competitiva, sendo no entanto o nível 

de solicitação próximo do de competição. Wazny (1974) considera que a estes 

exercícios, no treino condicional da força, pertencem diferentes exercícios que 

actuam sobre os grupos musculares, ou músculos específicos de participação 

básica ou “indirecta” na especialidade desportiva; o carácter da actividade 

neuromuscular dos exercícios deve ser parecido com a especialidade 

desportiva; a estrutura externa do movimento pode diferir da estrutura motora 

da especialidade treinada. 

 Berger e Hauptman (1987), propõem uma classificação que toma como 

ponto de partida a proposta de Matveiev, e desenvolvem-na com base em: a) a 

estrutura do movimento, b) a sua função e c) a exigência do treino: 
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 Exercícios de treino  

    

    

Estrutura do 
movimento 

 Exercícios 
de 

competição   
Exercícios 
especiais Exercícios Gerais 

                

Função 

 

B  A  C  D  E  F  G  H 

                  
Carga de 
Treino  

 

1 2  1 3 1 3 4  1 3 4  3 5  4 5  4 5 5

 
Figura 7: Modelo de classificação dos exercícios (adaptado de Berger e Hauptman, 1987) 
A: Formação e estabilização da modalidade específica da competição; 

B: Formação acentuada e estabilização das capacidades condicionais; 

C: Aprendizagem acentuada e consolidação das habilidades técnicas específicas; 

D: Formação acentuada das habilidades das habilidades técnico-tácticas; 

E: Formação das capacidades condicionais de base; 

F: Aperfeiçoamento de outras técnicas desportivas; 

G: Relaxação emocional 

H: Descanso activo, aceleração da regeneração 

1: Específico de competição; 2: Ligeira divergência; 3: Mais elevada; 4: Sensivelmente mais 

baixa; 5: Mais baixa 

 

Existem inúmeras classificações dos exercícios de treino. Platonov 

(1988), apresenta uma classificação direccionada para os exercícios de força 

que nos parece pertinente apresentar. Existem exercícios que actuam sobre o 

sistema muscular em conjunto e os que actuam selectivamente sobre 

determinados grupos de músculos.  

 Os exercícios de preparação geral podem efectuar-se com ou sem 

acessórios. 

 Os exercícios de preparação auxiliar classificam-se em: 1) exercícios de 

sobrecarga, cujo a acção se centra selectivamente em determinados músculos 

ou grupos musculares (os que suportam o esforço principal ou o esforço 

associado); 2) exercícios de acção local ou parcial, são executados com 

diferentes cargas (possibilitam maiores ganhos). 

 Da preparação específica, fazem parte exercícios próximos das 

componentes principais da actividade de competição, na sua forma e estrutura. 

Geralmente executam-se contra resistências complementares. 
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 É importante que na preparação auxiliar e específica se solicitem os 

músculos da forma mais próxima possível das condições impostas pelas 

acções de competição, particularmente os exercícios dinâmicos. 

As classificações referidas têm um carácter generalista e, 

consequentemente não estabelecem uma delimitação muito clara entre os 

vários tipos de exercícios, sendo difícil em muitos casos de os classificar de 

forma correcta. É importante que cada modalidade desportiva, após observar e 

analisar os fundamentos da sua estrutura competitiva, estabeleça segundo 

critérios e pressupostos correctos, uma classificação e organização própria dos 

seus exercícios para o treino (Mil-Homens, 2000).  

A procura da excelência e de um corpo cada vez mais atlético e 

eficiente, levou à evolução da metodologia de treino e consequentemente dos 

meios de treino. Mas mais do que a inovação dos meios, o importante seria 

realizar uma correcta selecção e utilização dos mesmos.  

Os exercícios com pesos livres apresentam maior transferência sobre o 

rendimento desportivo que os de máquinas (Stone e Borden, 1997, citados por 

Badillo 2000). Segundo Siff e Verkhoshansky (2000), a principal desvantagem 

da maioria das máquinas de resistências reside no restringirem o movimento a 

padrões bidimensionais. De acordo com Wilmore e Costill (1994), o treino da 

força com pesos livres obriga o atleta a controlar o peso que está a levantar, 

recorrendo não só à activação da unidades motoras dos principais músculos 

intervenientes no movimento, mas também à activação das unidades motoras 

dos músculos que ajudam a estabilizar o movimento. Só o recurso a exercícios 

multi-articulares realizados com pesos livres pode dar sentido de estabilidade, 

equilíbrio e melhoria da coordenação geral (Cervera, 1996). 

 

2.3.2. Os Exercícios para o trem Inferior  

 
Efectuar o movimento de extensão dos membros superiores, partindo da 

posição agachada com uma carga, requer uma acção similar à desenvolvida 

por um velocista aquando da partida de blocos (Gerard Mach, 1986). 

Segundo Manso (1993), o trabalho de sobrecarga para o trem inferior 

realiza-se através de exercícios analíticos de força. Estes exercícios devem 
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realizar-se de forma mais parecida possível com os movimentos da corrida. 

Todos eles correspondem à extensão-flexão do trem inferior (articulações do 

tornozelo, joelho e anca). 

São vários os autores que apontam o agachamento e seus derivados 

como os exercícios multi-articulares mais utilizados no trabalho de força do 

trem inferior (Manso, 1999; Sanchez 1993; Pita 1990; Manso, 1993; González, 

1987). Como exercícios mais utilizados podemos consideraros seguintes: 

 

 1 – Agachamento 

 2 – ¼ Agachamento 

 3 – ½ Agachamento 

 4 – ½ Agachamento com salto 

 5 – ½ Agachamento sobre uma perna 

 

 Cada exercício deve obedecer a um padrão técnico de execução, como 

tal, achamos de alguma pertinência enunciar o padrão técnico da execução do 

exercício base: agachamento. No quadro 6 estão descritas as características 

principais de uma correcta execução. 

 
Quadro 6 - Descrição técnica do exercício de agachamento (adaptado de Manso,1999) 

Fase  Descrição técnica 

Inicial 

- O atleta em posição erecta, com os pés à largura dos ombros 
sustenta a barra nos mesmos (parte superior dos trapézios e 
posteriores dos deltóides); 
- Tronco e cabeça mantidos numa posição neutra; 
- Membros superiores em abdução e em rotação externa e as mãos 
agarram a barra. 

Descendente 
 
- Flexão progressiva das articulações dos membros inferiores, até à 
máxima flexão possível da articulação dos joelhos. 

Ascendente 
 

- Extensão das articulações dos membros inferiores e do tronco até 

alcançar a posição inicial. 
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2.3.2.1. Principal Musculatura interveniente na realização do exercício de 
agachamento 
 

No decurso da realização dos exercícios multi-articulares dependendo 

da fase, diferentes grupos musculares intervêm. Dependendo das 

características da acção a solicitação muscular poderá ser excêntrica, 

concêntrica ou isométrica. 

Tendo em linha de conta as duas fases do movimento (descendente ou 

excêntrica e ascendente ou concêntrica), apresentamos um resumo da 

participação muscular (Manso, 1999). 

 

Fase ascendente: Nesta fase recupera-se a posição erecta mediante uma 

extensão da articulação da anca, joelho, tronco e flexão plantar do tornozelo. A 

participação da maior parte dos músculos é concêntrica.  

Articulação da anca – O músculo glúteo maior (extensor) é o principal 

interveniente. Como músculos antagonistas intervêm os isquiotibiais 

(semimembranoso, semitendinoso e bicípite femural). 

Articulação do joelho – O principal interveniente é o quadricípete femural 

(recto femural, vasto interno, vasto externo e vasto intermédio). Nos primeiros 

graus de extensão é predominante a participação do vasto externo, enquanto 

que nos últimos graus de extensão do joelho a participação do vasto interno é 

maior (Manso, 1999). 

Articulação do tornozelo – Nesta articulação intervém o gémeo interno e 

gémeo externo, solear, delgado plantar, flexor longo dos dedos, peronial lateral 

longo e curto. 

 

Fase descendente: Na verdade, a participação muscular é a mesma que na 

fase anterior, mas os músculos realizam uma contracção excêntrica. Nesta 

fase a participação da maior parte dos músculos é excêntrica. A carga que o 

indivíduo suporta obriga-o a realizar uma flexão passiva da articulação do 

joelho e da anca (todos os músculos extensores sofrem uma contracção 

excêntrica). 
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Articulação da anca – O músculo glúteo maior (extensor) é o principal 

interveniente. Como músculos agonistas intervêm os isquiotibiais 

(semimembranoso, semitendinoso e bicípite femural). 

Articulação do joelho – O principal interveniente é o quadricípete femural 

(recto femural, vasto interno, vasto externo e vasto intermédio).  

Articulação do tornozelo – Nesta articulação intervém o gémeo interno e 

gémeo externo, solear, delgado plantar, flexor longo dos dedos, peronial lateral 

longo e curto. 
 

2.4. O treino da Potência 

 
A explosividade das contracções musculares nos eventos desportivos é 

descrita como potência do movimento. Está directamente relacionada com a 

produção de força no tempo. 

 

Potência = W
t

 W F d= ×
dV
t

=

Potência = F x dx /dt W – trabalho d – distância F - Força

 

Os exercícios de contra movimento para o treino de força explosiva, são 

exercícios com uma alta velocidade de movimento e produção de potência. Os 

exercícios típicos de contra movimento com pesos são os denominados: 

Arremessos Arranques e Push Press. Estes exercícios são de especial 

importância e são os que mais potência produzem. O nível de carga ideal de 

força explosiva situa-se entre 30 – 70% do valor da carga máxima levantada 

neste tipo de exercício. O número de repetições não deve ser superior a 6 ou 

10-15 seg por série (Cervera, V., 1996). No trabalho de potência a execução 

dos exercícios tem que terminar antes que se manifeste uma diminuição de 

ritmo da capacidade de trabalho (Platonov, 1993). 

De acordo com Kaneko (1983), citado por Badillo (2000), a carga que 

possibilita uma melhoria na potência máxima em acções concêntricas é aquela 

que representa 30% da força isométrica máxima (FIM). 
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A FIM é superior aos valores de uma repetição máxima (1RM), em 

condições dinâmicas, no caso do press de banco pode ser superior em 5 ou 

10%. No arranque, por exemplo, a percentagem (%) da FIM que um atleta de 

boa técnica consegue desenvolver na fase crítica (1RM dinâmico) é de 40-

45%. Portanto, neste caso, a potência máxima é desenvolvida com 

percentagens próximas dos 90% de 1RM. 

 
Quadro 7 - Valores médios da % de 1RM com o qual se alcança a potência média máxima em 

diferentes exercícios (adaptado de Badillo, 2000) 

Exercícios % de 1 RM

Arranque 91(±5,6)

Cargada 87(±6,7)

Agachamento 65(±7,6)

Press de banco 40(±5,5)

 

A planificação das diferentes manifestações de força deve considerar a 

detenção da melhor forma no período competitivo. Segundo Cervera (1996), a 

planificação de cada uma delas deve ter em conta os seguintes pontos: 

- Percentagem requerida de cada qualidade no período competitivo de 

acordo com os requisitos físicos, técnicos e tácticos de cada desporto. 

- Maior ou menor ênfase de cada uma delas, tendo em conta as 

peculiaridades físicas de cada desportista. 

- Transferência de cada manifestação de força entre si. 

- Compatibilidade e incompatibilidade com o resto das qualidades físicas 

e sua inter relação para optimizar os resultados no período competitivo. 

 

De acordo com Badillo (2000) deve-se considerar que a máxima potência 

se pode treinar com qualquer exercício, mas deveriam utilizar-se exercícios 

específicos e/ou aqueles que apresentam a possibilidade de transferir, os seus 

efeitos sobre a potência específica. Neste grupo encontram-se os exercícios 

multi-articulares geradores de altos valores de potência, tais como os 

exercícios de levantamento olímpico ou seus derivados, exercícios com salto e 

lançamentos. 
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2.5. A periodização das capacidades condicionais 
 

Periodizar o treino desportivo pode ser entendido como uma divisão 

organizada do treino anual dos atletas, na busca de os preparar para alcançar 

os objectivos pré estabelecidos, obter um grande resultado competitivo em 

determinado ponto culminante da época, ou seja, através da dinâmica das 

cargas, ajustar o pico de forma ao ponto culminante da temporada (Dick, 1988; 

Mc Farlane, 1986, citados por Farto, 2002).  

Periodização tem origem na palavra período, que é uma porção ou 

divisão do tempo em pequenos segmentos, mais fáceis de controlar, 

denominados fases (Bompa, 1999). O planeamento do treino é um instrumento 

fundamental para a gestão do rendimento desportivo. As formas de 

organização do treino e os seus conteúdos, devem estar em estreita ligação 

com o objectivo comum de obter o rendimento pretendido. 

É impossível melhorar o rendimento em qualquer especialidade 

desportiva, se o treino é sempre o mesmo ao longo de todo o decorrer da 

época. Se assim fosse o organismo, adaptar-se-ia ao tipo de treino e o 

rendimento acabaria por estabilizar ou decair. 

O treino periodizado produz, com certeza efeitos muito mais benéficos 

no atleta, potenciando desta forma o rendimento.  

De uma forma geral, a época desportiva organiza-se em três grandes 

períodos: Preparatório, competitivo e transitório (Bompa, 1999). 

 
Quadro 8 - Relação entre a preparação Geral e Especial do atleta ao longo do macrociclo 

(adaptado de Bompa, 1999) 

Particularidades Período Preparatório Competitivo Transitório
 Etapa de 

preparação Geral
Etapa de preparação 
Especial 

  

Relação entre a 
preparação 
Geral e Especial 
do atleta. 

Maior conteúdo 
da preparação 
geral sobre a 
preparação 
especial. 

Maior conteúdo da 
preparação Especial 
sobre a preparação 
Geral. 

Aumento mais 
significativo dos 
conteúdos 
Especiais sobre 
os Gerais.  

 

 

Segundo Markov (1991), citado por Fernández (2004), a preparação 

física especial é a dirigida ao desenvolvimento de todos os órgãos e sistemas 

do organismo do desportista, de acordo com as exigências da execução da 

disciplina seleccionada. Conclui, expressando que é evidente que para tal, se 
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utilizem exercícios correspondentes a um desporto específico e exercícios de 

preparação especial. 

De acordo com vários treinadores de alto nível, quando definem 

preparação Física Especial, todos referem que esta diz respeito ao 

desenvolvimento das capacidades motoras que têm estreita relação com a 

modalidade desportiva seleccionada. 

É indubitável, que dependendo da modalidade em causa, se privilegiem 

em menor ou maior medida a influência de cada capacidade física especial, e 

que em muitos casos estas se combinem para formar as determinadas 

capacidade motoras combinadas (Bompa, 1999). 

A periodização das capacidades biomotoras tem que ser bem 

conjugadas, e sofrer várias alterações ao longo de uma época desportiva. 

 
Quadro 9 - Periodização dos principais tipos de força (adaptado de Bompa, 1999) 

Período Preparatório Período Competitivo Transição 
Período 
Preparatório 
geral 

Período 
Preparatório 
específico 

Pré-competitivo Competição 
principal 

Transição 

Adaptação 
anatómica 

Força máxima Conversão 
- Potência 
- Resistência 

muscular 
- Ambos  

Manutenção C  

 

Embora o treino de força máxima seja específico do período preparatório, o 

período de conversão começa no final do período preparatório e contínua no 

início do período competitivo/pré competitivo (Bompa, 1999). 

 Segundo Badillo (2000), depois de se melhorar os valores de força 

máxima a situação é mais favorável para melhorar a potência. 

 

2.6. Electromiografia de Superfície  

 
Etimologicamente, o termo electromiografia (EMG), refere-se ao registo 

da actividade eléctrica gerada pelo músculo estriado esquelético. Utiliza-se 

para designar genericamente as diferentes técnicas utilizadas no estudo 

funcional do sistema nervoso periférico (SNP), da placa motora do músculo 

esquelético, tanto em condições normais como patológicas. 
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A EMG de superfície é uma técnica preferencialmente utilizada nos 

laboratórios de Cinésiologia para avaliar os padrões de marcha, para o qual se 

utiliza uma rectificação do sinal. 

 Hoje em dia, a fácil aplicabilidade da EMG têm levado ao uso e abuso 

deste instrumento e muitas vezes a falsas interpretações (De Luca, 1997).  

 Dentro do ramo da EMG surgiu uma área chamada EMG Cinesiológica, 

que tem como principal objectivo a análise da função muscular e a co-activação 

em diferentes movimentos e posturas da actividade física (Clarys e Cabri, 

1993, citados por Vila-Chã 2004).  

 De acordo com De Luca (1997), a EMG apresenta três aplicações 

dominantes na biomecânica: 

- Estudo da activação e inibição muscular, em que o sinal de EMG poderá 

dar uma indicação da sequência temporal de um ou mais músculos 

responsáveis pela realização de uma tarefa. 

- Estudo da relação entre o EMG e a produção de força muscular, dando-

nos indicação sobre a contribuição relativa de cada músculo ou grupo 

muscular na execução de um determinado movimento. 

- Estudo da fadiga muscular localizada que ocorre em contracções 

dinâmicas ou estáticas 

 

2.6.1. Constituição do sinal de EMG  

  
 Toda a fibra muscular é excitável, e como tal, possui um determinado 

potencial de acção, este potencial é fundamental para a detecção do sinal 

EMG. O potencial de acção propaga-se a todas as fibras enervadas pelo 

motoneurónio que é recrutado, originando o potencial de acção da unidade 

motora – MUAP (Basmajian e De Luca, 1985; Stashuk, 2001, citados por Vila-

Chã, 2004). Todas as unidades motoras produzem os MUAP, a soma de todos 

origina o potencial eléctrico resultante que é captado pelos eléctrodos. A 

energia libertada por uma só unidade motora não seria detectada pelos 

eléctrodos, mas a soma no espaço e no tempo de todos potenciais permitem a 

sua captação. O sinal que finalmente é registado, não está livre de 
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interferências ou ruídos de várias ordens, como tal é importante tomar 

conhecimento dos mesmos. 

 

2.6.2. Interferências no sinal de EMG 

 

Segundo Merletti et al., (2001) a detecção do sinal de EMG depende da 

influência de vários factores: 

a) Factores anatómicos e geometria dos eléctrodos, que dizem respeito a: 

- Características dos eléctrodos; 

- Distância entre eléctrodos; 

- Localização dos eléctrodos tendo em conta a zona de enervação e à 

junção miotendinosa; 

- A orientação dos eléctrodos em relação ás fibras activas; 

- Distância espacial entre as fibras activas e o local de detecção do sinal. 

 

Visto que o sinal de EMG possui uma baixa amplitude quando 

comparado com outros sinais ambientais, é aconselhada a utilização de 

pelo menos uma configuração diferencial simples (De Luca, 1997), de forma 

a minimizar o ruído. 

 

b) Factores fisiológicos que estão relacionados com: 

- Número de unidades motoras activas; 

- Diâmetro e composição das fibras musculares; 

- Grau de sincronização do disparo das unidades motoras; 

- Taxa de produção metabólica (concentração de H+); 

- Fluxo sanguíneo e temperatura; 

- Tipo de intensidade da contracção muscular. 
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2.6.3. Processamento e análise do sinal de EMG 

 

 Todos os factores atrás mencionados influem de diferentes formas no 

registo do sinal, traduzindo-se muitas vezes no registo de grandes quantidades 

de ruído. Assim o sinal de EMG em bruto não nos permite fazer grandes 

inferências, é necessário então um tratamento rigoroso do mesmo. 

Qualquer média do sinal em bruto, não daria qualquer informação útil 

(Vila-Chã, 2004). Assim é necessário efectuar uma rectificação de todo o sinal. 

O mais utilizado, implica a inversão dos valores negativos, de forma a manter 

toda a energia do sinal de EMG (Acierno et al., 1995). 

Para remover os artefactos de baixas frequências indesejados do sinal 

electromiográfico, que normalmente têm origem em artefactos mecânicos ou 

interface eléctrodo é frequente aplicar um filtro passa alto. No entanto, como o 

sinal também está sujeito a interferências de altas frequências (ruído eléctrico), 

aplica-se um filtro digital passa banda que incorpora um filtro passa alto e outro 

passa baixo. 

Para a análise da amplitude do sinal, recorre-se a expressões 

matemáticas. Segundo De Luca (1997) o valor da raiz média quadrática (RMS) 

é a mais apropriada. Este parâmetro implica a escolha de uma janela móvel. O 

seu tamanho deve ser escolhido criteriosamente de acordo com as 

características do movimento.  
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3. OBJECTIVOS E HIPÓTESES 

 
 

3.1. Enquadramento do Problema 

 

Ao mais alto nível, verificam-se grandes performances, onde a falha do 

mínimo detalhe, pode representar graves consequências no desempenho final 

do atleta.  

No treino de um atleta tem que se ter em linha de conta o correcto 

planeamento e entrosamento das várias capacidades. De acordo com a 

modalidade e o gesto específico, assim vão ter preponderância umas 

capacidades em relação ás outras. Parecem não existir dúvidas que a corrida 

de velocidade, mais concretamente o gesto de partir está intimamente 

relacionado com a capacidade de produzir força. Assim sendo, a metodologia, 

bem como os meios a utilizar têm que ir de encontro à melhor forma de a 

potenciar. 

Não existem estudos na literatura que apresentem uma classificação 

rigorosa dos meios de treino de acorda com a modalidade ou gesto desportivo 

em causa. 

 

3.2. Objectivos 

 

3.2.1. Objectivos gerais 

 
 Observa-se que os atletas de velocidade recorrem habitualmente ao 

meio agachamento e ao meio agachamento com salto para desenvolverem a 

força. 

 Estes exercícios na sua estrutura externa parecem assemelhar-se ao 

movimento de partidas particularmente na fase concêntrica. Assim é de supor 

que seja um exercício especial. No entanto pouco ou nada sabemos sobre a 
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sua estrutura interna nomeadamente grau de solicitação e participação dos 

diferentes grupos musculares. Desta forma, é nossa intenção: 

- Analisar e caracterizar a partida de blocos (PB) usada numa prova de 

velocidade e relaciona-la com determinados exercícios de força 

utilizados no trabalho de força. 

 

- Averiguar as semelhanças cinemáticas e electomiográficas (padrão de 

activação) do exercício de agachamento, meio agachamento e meio 

agachamento salto com a PB. 

 

3.2.2. Objectivos específicos 

 
- Determinar o padrão de activação muscular da partida de blocos e 

compara-lo com o padrão de activação verificado nos exercícios de força 

pré seleccionados. 

 

- Determinar qual a variação dos ângulos coxa-perna e tronco-coxa ao 

longo da partida e dos exercícios de força e compara-los com as 

mesmas variações na partida. 

 

- Determinar qual a variação das velocidades angulares inter-

segmentares (tronco-coxa-perna), nas execuções dos exercícios e 

compara-los com as mesmas variações na partida. 

 

3.3. Hipóteses 

 

3.3.1. Hipóteses básicas 

 

- Os exercícios escolhidos têm padrões cinemáticos semelhantes do 

padrão cinemático da partida de blocos. 
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- O padrão de activação dos músculos avaliados nos exercícios de força é 

semelhante ao padrão de activação dos mesmos músculos na partida de 

blocos. 

 

- Os exercícios avaliados apresentam semelhanças quer internas, quer 

externas, que nos permitem classifica-los como especiais de força para 

a partida de blocos.  
 

3.3.2. Hipóteses secundárias 

 

- O membro inferior do bloco dianteiro apresenta maiores semelhanças, 

quer internas, quer externa com os exercícios de força, que o membro 

inferior mais recuado. 

 

- O exercício de meio agachamento com salto é o exercício com 

características mais próximas das da partida de blocos.
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

4.1. Caracterização da amostra 

 

A amostra deste estudo foi constituída por um atleta do sexo masculino, 

especialista na prova de 100m o qual se encontra situado no topo do ranking 

da especialidade da prova de 100m e 200m no escalão júnior a nível nacional. 

As características gerais do atleta estão resumidas no quadro 10. 

 
Quadro 10 - Apresentação dos valores da idade, peso, altura, prática desportiva e marca aos 

100m do sujeito avaliado.

 
Idade 

(anos) 

Peso 

(kg) 

Altura 

(cm) 

Prática desportiva 

(anos) 
Marca aos 100 (s) 

Sujeito 17 72 182 7 10,84 

 

4.2. Determinação do protocolo experimental 

 

4.2.1. Sessão de Avaliação da Força máxima voluntária dinâmica 

 

Esta sessão teve como objectivo encontrar o valor da carga máxima 

voluntária dinâmica do sujeito, de forma a permitir-nos estimar a intensidade da 

carga a utilizar em cada exercício. 

Dado que todos os exercícios a utilizar derivam do meio-agachamento e 

o seu padrão técnico é muito semelhante, resolvemos recorrer e este mesmo 

exercício para determinar uma estimativa da força máxima em cada exercício 

(meio-agachamento; meio-agachamento com salto e agachamento completo). 

 A determinação da força máxima voluntária dinâmica através de uma só 

repetição (1RM), poderá apresentar algum risco de lesão, pondo em perigo a 

integridade física do atleta, assim, foi utilizado um método indirecto de 

conversão do número de repetições. Este método recorre a equações de 

regressão linear para estimar 1RM a partir da mobilização de uma determinada 
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carga sub máxima e do número de repetições efectuadas (Brzycki, 1983). 

Assim a força máxima dinâmica voluntária foi calculada com base nas tabelas 

de regressão de Brzycki (1983). 

 Antes de realizar o teste de força, o atleta recebeu informação sobre a 

execução do mesmo e efectuou um aquecimento de aproximadamente 20 

minutos. 

Após aquecimento foi estimada a força máxima dinâmica voluntária do 

atleta.  

 

4.2.2. Protocolo de campo (pista) 

 

Na sessão de terreno, o atleta realizou quatro partidas de blocos (PB), 

em cada uma das partidas realizou-se a captação de imagem e do sinal 

electromiográfico dos músculos pré seleccionados. 

Para a recolha geral dos dados foi montado um dispositivo na pista 

interior da FCDEF-UP. A forma como o material foi distribuído está 

representada na figura 8. 

 
Computador, 
electromiografo, 
amplificador e BiopacK 

 
 

 

(Câmara) 

Pista 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Esquema de montagem do material utilizado na recolha de dados em pista 

 

Todo o sistema estava conectado a um sistema de trigger, que era 

activado através da voz de comando dada no microfone. 
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4.2.2.1. Recolha de dados cinemáticos 

 

Para recolha de imagens referentes à partida de blocos (PB), destinadas 

à análise cinemática, foi utilizada uma câmara de vídeo JVC-SVHS a uma 

frequência de 25 Hz. A câmara foi colocada perpendicularmente à linha média 

da pista ocupada pelo atleta, sobre um tripé. O seu eixo óptico foi nivelado a 

uma altura de 0,90 m. 

A câmara foi regulada para uma velocidade de obturação de 1:2000s, e 

o zoom foi regulado manualmente de modo a captar aproximadamente 2 m 

para cada lado em relação ao eixo óptico cruzando perpendicularmente a 

imagem do atleta no plano sagital. A câmara encontrava-se sincronizada com 

os outros equipamentos por intermédio de um LED (luz), que se encontrava no 

campo de registo da câmara. O fotograma de sincronização correspondeu ao 

momento em que o LED disparou. 

Antes da captação da imagem, foi filmado um cubo de calibração, com 

oito pontos de referência. Este objecto permitiu a posterior calibração e 

transformação das coordenadas do sistema informático, em coordenadas reais. 

O material que suportou a recolha de dados cinemáticos foi o seguinte: 

- 1 Câmara de vídeo, JVC SuperVHS, modelo GR – SX1 

- 1 Tripé 

- 1 Cassete de vídeo VHSC exelence 

- 1 Cubo de calibração (1m de largura, 1,5m de comprimento e 2m de 

altura). 

 

4.2.2.2. Tratamento de dados cinemáticos 

 

As imagens registadas, foram reproduzidas pelo vídeo Panasonic SVHS 

AG 7355 a uma frequência de 50 Hz e convertidas em AVI através do módulo 

Capture do Ariel Performance Systems (APAS). 

Passaremos à descrição dos procedimentos seguidos no tratamento das 

imagens no Sistema Ariel. 

1- Criação do modelo espacial. Para estudar os movimentos 

observados na partida foi elaborado um modelo espacial constituído 
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por 21 pontos anatómicos, cujas características inércias dos 

segmentos formados pelas ligações entre os diversos pontos foram 

retiradas do modelo antropométrico de Zatsiorsky et al. (1983), 

adaptado por Paolo de Leva (1996). No quadro 11 apresentamos os 

pontos de referência anatómicos digitalizados em cada fotograma, 

bem como as ligações entre eles. 

2- Introdução das coordenadas de posição (x,y) do sistema de 

referência utilizado e características antropométricas, nomeadamente 

altura e peso. 

3- Antes da digitalização de imagens foram realizados os cortes da 

imagem no módulo Trimer. O início do corte era feito quando se 

observava o disparo do Led no campo de visão (início da partida), o 

fim do corte era feito quando o MI do bloco dianteiro perdia contacto 

com o mesmo. 

4- Digitalização manual dos pontos de controlo e dos pontos de 

referência anatómicos em cada fotograma. 

5- Reconstrução bidimensional das diferentes repetições das partidas 

de blocos, recorrendo ao módulo Transform do programa APAS 

Sistem. 

6- Filtragem dos dados a uma frequência de 50Hz através da rotina 

Digital Filter do módulo Filter do APAS, com intuito de minimizar e/ou 

retirar os erros decorrentes do processo de digitalização. 

7- Cálculo das variáveis cinemáticas do nosso interesse (módulo 

display), e posteriormente tratadas e apresentadas através de 

gráficos, realizados no sistema operativo Microsoft Excel. 
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Quadro 11 - Pontos anatómicos de referência, e segmentos representados pelas ligações dos 

pontos digitalizados. 

N.º Pontos Anatómicos Ligação Segmento 
1 Vertex - - 

2 Cervical Vertex Cabeça 

3 Ombro Direito - - 

4 Cotovelo Direito Ombro Direito Braço Direito 

5 Pulso Direito Cotovelo Direito Antebraço Direito 

6 Ponta do dedo Direito Pulso Direito Mão Direita 

7 Ombro Esquerdo Ombro Direito - 

8 Cotovelo Esquerdo Ombro Esquerdo Braço Esquerdo 

9 Pulso Esquerdo Cotovelo Esquerdo Antebraço Esquerdo 

10 Ponta dedo Esquerdo Pulso Esquerdo Mão Esquerda 

11 Trocanter Direito Ombro Direito - 

12 Trocanter Esquerdo Trocanter Direito e Ombro Esquerdo Tronco 

13 Joelho Direito Trocanter Direito Coxa Direita 

14 Tornozelo Direito Joelho Direito Perna Direita 

15 Calcanhar Direito Tornozelo Direito  

16 5.º Metatarso Direito Calcanhar e Tornozelo Direito Pé Direito 

17 Joelho Esquerdo  Trocanter Esquerdo Coxa Esquerda 

18 Tornozelo Esquerdo Joelho Esquerdo Perna Esquerda 

19 Calcanhar Esquerdo Tornozelo Esquerdo - 

20 5.º Metatarso Esquerdo Calcanhar e Tornozelo Esquerdo Pé Esquerdo 

 
Parâmetros cinemáticos avaliados: 

 

- Variação angular da articulação do joelho esquerdo e direito 

- Variação angular da articulação da anca (coxa esquerda e direita) 

- Variação da velocidade angular da articulação do joelho esquerdo e 

direito 

- Variação da velocidade angular da articulação da anca (coxa esquerda e 

direita) 

- Variação da velocidade do centro de massa (CM) 
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4.2.2.3. Recolha e tratamento do sinal de EMG de superfície 

 
Para o registo do sinal electromiográfico foram utilizados os oito canais 

disponíveis (quatro para cada membro inferior) no sistema de EMG (BIOPAC), 

a uma frequência de 1000 Hz. 

O sinal electromiográfico dos músculos dos dois membros inferiores foi 

captado através de eléctrodos de superfície activos circulares e bipolares, com 

um diâmetro de 6mm e com uma distância inter-eléctrodo de sensivelmente 2 

cm (SENIAM, 2005). 

 O amplificador diferencial simples possui uma impedância de entrada de 

1010 Ω e um ganho diferencial de 1100. O factor de rejeição do modo comum 

(CMRR) do amplificador é > 90dB. O rácio sinal/ruído é de 1.2µVRMS e tem uma 

resposta de largura de banda entre 1 e 2000 Hz. 

 Para conversão do sinal diferencial analógico do EMG em sinal digital, 

utilizámos uma placa de conversão A/D a 16 bits (BIOPAC). O registo digital do 

sinal de EMG em bruto foi efectuado através do software AcqKnowledge 

(BIOPAC). 

Os músculos avaliados bem como as respectivas zonas de colocação de 

eléctrodos vêm descritos no quadro 12. 
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Quadro 12 - Figuras dos músculos estudados (Netter, F. 1997); origens, inserções e funções 

(Rasch, P. 1977); e respectiva zona de captação do sinal de EMG (http://www.seniam.org 21-

04-2005) 

Grupo 
Muscular 

Principais 
Músculos 
envolvidos 

Músculos estudados Região de captação 

Extensores do 
joelho e flexores 
da anca  

Quadricípete 

Recto femoral 
É um músulo peniforme, bipenado e 
biarticular. 
Origem: Espinha ilíaca Antero-inferior, 
a segunda porção (posterior), numa 
incisura acima do bordo do acetábulo. 
Inserção: Na borda proximal da 
rótula. 
Acção: Motor primário da flexão da 
articulação do quadril. Também é 
extensor da articulação do joelho. 

 

 

50% da 
distância 
entre a 
parte 
anterior 
superior da 
crista ilíaca 
e a parte 
superior da 
rótula. 

Extensores do 
joelho Quadricípete 

Vasto interno 
É um músulo peniforme, bipenado e 
monoarticular. 
Origem: Toda a extensão da linha 
áspera e na linha supracondilar 
medial. 
Inserção: Na borda medial da rótula e 
no tendão do quadricípete femural. 
Acção: Motor primário da extensão da 
articulação do joelho. 

 

 

80 % da 
distância 
entre a 
espinha 
ilíaca antero 
superior  e o 
bordo 
anterior do 
ligamento 
interno. 

Flexores do 
joelho e 
extensores da 
anca 

Isquiotibiais 
(semimembr
anoso, 
semitendinos
o e bicípite 
crural) 
Recto 
interno; 
Poplítio; 
(gémeos) 

Bicípete crural  
É um músulo fusiforme costituido por 
duas porções, só a longa porção é 
biarticular. 
Origem: Longa porção: faceta medial 
da tuberosidade isquiática. Curta 
porção: lábio lateral da linha áspera. 
Inserção: No condilo lateral da tíbia e 
na cabeça do perónio. 
Acção: Longa porção: Motor primário 
da extensão e acessória da rotação 
externa da articulação do quadril. 
Ambas as porções são motores 
primárias da flexão e rotação externa 
da articulação do joelho. 

 

 

50% da 
distância da 
linha que 
une a 
tuberosidad
e ísquial e o 
epicôndilo 
femoral 
lateral. 
 

Flexores 
plantares 

Tricípete 
crural 
(gémeos 
interno e 
externo; 
solear) 

Gémeo interno 
É um músculo biarticular e fusiforme. 
Origem: Face póstero-superior do 
condilo femural interno.  
Inserção: Na superfície posterior do 
calcâneo, através do tendão de 
Aquiles. 
Acção: Motor primário da flexão 
plantar. Contribui para a flexão do 
joelho, estabilizando o fémur sobre a 
tíbia. 

 

 

1/3 da 
distância da 
linha que 
une a 
cabeça do 
perónio e o 
calcanhar.  

Vista anterior 

Vista posterior 

Vista posterior 

Vista anterior 
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4.2.2.4. Tratamento do sinal de EMG da partida de blocos e dos exercícios 
 

Para a análise do sinal de EMG foram aplicadas uma série de rotinas 

escritas em software Matlab, com o objectivo de realizar uma correcta 

interpretação do sinal.  

1- Rectificação completa do sinal de EMG; 

2- Filtragem do sinal de EMG; 

3- Calculo dos valores de RMS;  

4- Agrupamento dos sinais de EMG de cada MI em relação ao tempo; 

5- Interpolação dos sinais de EMG de modo a terem idêntico número de 

pontos para sua posterior comparação. 

 

Qualquer média do sinal em bruto, não daria qualquer informação útil 

(Vila-Chã, 2004). Assim procedemos primeiramente à rectificação de todo o 

sinal. O mais utilizado, implica a inversão dos valores negativos, de forma a 

manter toda a energia do sinal de EMG (Acierno et al., 1995). 

Com o intuito de remover os artefactos indesejados do sinal 

electromiográfico, aplicamos um filtro digital passa banda que incorpora um 

filtro passa alto e outro passa baixo (remove variações lentas com origem em 

artefactos mecânicos ou interface eléctrodo pele e flutuações de altas 

frequências, induzidas pelo ruído eléctrico), com frequência de corte a 10Hz e 

400Hz. 

O RMS do sinal de EMG é habitualmente realizado através do processo 

de médias móveis, com uma janela entre os 100 e 200 ms (Acierno et al., 

1995). No nosso estudo foi adoptado uma janela com o tamanho de 150 ms. 

 

4.2.3. Protocolo de laboratório (ginásio) 

 

Na sessão de laboratório, o atleta realizou 5 repetições de cada 

exercício pré-seleccionado (agachamento, meio agachamento e meio 

agachamento com salto). Foi utilizada uma intensidade de carga de 60% da 
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carga máxima estimada para cada exercício, a velocidade de execução foi a 

máxima possível. Entre cada execução o atleta descansava 5 minutos, para 

garantir a sua recuperarão completa.  

Realizou-se a captação de imagem e sinal electromiográfico. Também 

aqui, todo o sistema estava sincronizado através da voz de comando dada ao 

microfone. 

Para a recolha geral dos dados foi montado um dispositivo no ginásio de 

musculação FCDEF, a forma como foi distribuído o material está representada 

no esquema da figura 9. 

 

 

(Câmara) 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 9: Esquema de montagem do material utilizado na recolha de dados no ginásio 

 

4.2.3.1. Recolha e análise de dados cinemáticos 
 

Para recolha de imagens referentes aos exercícios de força, destinadas 

à análise cinemática, foi utilizada uma câmara de vídeo JVC-SVHS a uma 

frequência de 25 Hz. A câmara foi colocada obliquamente à máquina de 

suporte da carga, sobre um tripé. O seu eixo óptico foi nivelado a uma altura de 

0,90 m. 

A câmara foi regulada para uma velocidade de obturação de 1:2000s, e 

o zoom foi regulado manualmente de modo a captar todo campo de execução 

do exercício, captando a imagem do atleta no plano sagital. A câmara 

encontrava-se sincronizada com o electromiografo por intermédio de um LED 

(luz), que se encontrava no campo de registo da câmara. O fotograma de 

sincronização correspondeu ao momento em que o LED disparou. 
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Para posterior calibração foram marcados e medidos pontos de 

calibração na máquina de suporte, para uma posterior calibração e 

transformação das coordenadas do sistema informático, em coordenadas reais. 

As imagens obtidas durante as execuções, pela câmara de vídeo JVC-

SVHS foram lidas a uma frequência de 50 Hz através do vídeo Panasonic 

SVHS. Também foram tratadas exclusivamente através do sistema Ariel. Os 

procedimentos gerais seguidos no tratamento de imagem foram os mesmos 

das imagens obtidas nas partidas de blocos. 

As imagens analisadas contemplaram apenas a fase de extensão dos 

exercícios avaliados. O primeiro corte foi feito quando observamos o ângulo 

mínimo de flexão e o segundo aquando do máximo ângulo de extensão. 

Visto que os exercícios utilizados são simétricos e a acção das mãos é 

irrelevante, adoptamos outro modelo espacial, de forma a facilitar o processo 

de digitalização. Foi elaborado um modelo espacial constituído por 11 pontos 

anatómicos, cujas características inércias dos segmentos foram retiradas do 

modelo antropométrico de Zatsiorsky et al. (1983), adaptado por Paolo de Leva 

(1996). 

No quadro 13 apresentamos os pontos de referência anatómicos 

digitalizados em cada fotograma, bem como as ligações entre eles. 

 

 
Quadro 13 - Pontos anatómicos de referência, e segmentos representados pelas ligações dos 

pontos digitalizados. 

N.º Pontos Anatómicos Ligação Segmento 
1 Vertex - - 

2 Cervical Vertex Cabeça 

3 Ombro Esquerdo - - 

4 Cotovelo Esquerdo Ombro Esquerdo Braço Esquerdo 

5 Pulso Esquerdo Cotovelo Esquerdo Antebraço Esquerdo 

6 Ponta dedo Esquerdo Pulso Esquerdo Mão Esquerda 

7 Trocanter Esquerdo Ombro Esquerdo Tronco 

8 Joelho Esquerdo  Trocanter Esquerdo Coxa Esquerda 

9 Tornozelo Esquerdo Joelho Esquerdo Perna Esquerda 

10 Calcanhar Esquerdo Tornozelo Esquerdo - 

11 5.º Metatarso Esquerdo Calcanhar e Tornozelo Esquerdo Pé Esquerdo 
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4.2.3.2. Recolha e tratamento de dados de EMG de superfície  
  

Para a recolha, análise e processamento dos dados electromiográficos 

nos exercícios de força usamos os mesmos procedimentos que utilizamos nos 

dados provenientes das PB e que já foram mencionados anteriormente. 

 Efectuamos os cortes nos ficheiros de EMG de acordo com os dados 

temporais obtidos através da cinemática, os dados finais de EMG 

corresponderam às mesmas fases avaliadas na cinemática. 

 

4.3. Tratamento Estatístico 

  

 A análise estatística deste trabalho baseou-se essencialmente na 

realização de uma análise descritiva dos dados. Efectuamos essencialmente o 

cálculo das curvas médias de desempenho. Visto que obtivemos repetições 

com diferentes durações no tempo, realizamos um ajuste do tamanho das 

repetições, recorrendo a uma rotina escrita em software Matlab. Para a 

consecução gráfica final utilizamos o programa Microsoft Excel. 

Para averiguar a correlação das curvas médias obtidas nos exercícios 

de força e PB, efectuamos a Correlação Cruzada (valor de r). Utilizamos o teste 

do Qui-Quadrado ( 2χ ) para averiguar a aderência de curvas. Para este teste, 

foi considerado um nível de significância de 0,05 ( 0,05α = ). O programa 

utilizado para o calculo destas estatísticas, foi o programa informático SPSS 

11.5 for Windows. 
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

 

O quadro 20 apresenta as variáveis estudadas nos exercícios de força, 

bem como na PB. O atleta por nós avaliado realizou todas as partidas com o pé 

direito apoiado no bloco traseiro e o esquerdo no bloco dianteiro. 

 
Quadro 14 - Variáveis estudadas e comparadas na PB e em todos exercícios. 

 Variação Angular  Velocidade Angular Velocidade linear 

Perna-Coxa direito Perna-Coxa direito 

Perna-Coxa esquerdo Perna-Coxa esquerdo 

Tronco-Coxa direito  Tronco-Coxa direito  
Cinemática 

Tronco-Coxa esquerdo Tronco-Coxa esquerdo 

Centro de Massa (CM) 

 Músculos Perna direita Músculos Perna esquerda 

Vasto Interno (VI) Vasto Interno (VI) 

Recto Femoral (RF) Recto Femoral (RF) 

Gémeo Interno (GI) Gémeo Interno (GI) 
EMG 

Bicípete Crural (BC) Bicípete Crural (BC) 

 

5.1. Análise Cinemática 

  
 Para facilitar a visualização gráfica das variáveis cinemáticas estudadas, 

optamos por fazer uma análise individualizada de cada variável nas quatro 

situações de avaliação: PB; meio agachamento (maga.); agachamento (aga.) e 

meio agachamento com salto (magas.). Visto que os quatro eventos têm 

durações muito diferentes, a variável tempo foi normalizada. 

 

5.1.1. Velocidade linear do CM 

 
Fazendo uma análise gráfica da figura 7, facilmente verificamos que na 

partida a velocidade atingida pelo CM é muito superior à atingida nos três 

exercícios realizados. Contudo, nos primeiros 30% dos quatro eventos as 

velocidades alcançadas são muito semelhantes. No meio agachamento com 
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salto a velocidade máxima obtida representa aproximadamente 40% da 

velocidade atingida na PB. 
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Figura 10: Variação da velocidade linear do CM durante a realização da PB, aga, maga e 

magas 

 

5.1.2. Variação angular tronco-coxa direita 

  
 O ângulo entre o tronco e a coxa direita aumenta gradualmente (entre 70 

e 105º) até cerca de 70 % da partida. A partir daqui diminui rapidamente devido 

ao rápido avanço do MI mais recuado. No exercício de agachamento 

verificamos que nos primeiros 60 % da sua execução, a variação angular é 

muito semelhante a da PB. Como se vê no gráfico da figura 8 os ângulos 

praticados nos exercícios de meio agachamento são bem superiores aos da 

PB. 
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Figura 11: Variação angular tronco-coxa direita durante a realização da PB, aga, maga e 

magas. 
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5.1.3. Variação angular tronco- coxa esquerda 

 
 O ângulo entre o tronco e a coxa esquerda aumenta gradualmente ao 

longo de toda a partida (entre 45 e 140º). Isto deve-se ao facto do MI esquerdo 

realizar uma extensão quase completa, pois esta colocado do bloco da frente. 

A variação deste ângulo no agachamento (entre 60 e 160º) só não contempla 

os primeiros 20º (entre os 40 e 60º) verificados na PB. O ângulo tronco-coxa no 

exercício de meio agachamento varia entre ângulos bastante superiores (110 e 

170 graus). A variação do referido ângulo durante os quatro eventos está 

representada na figura 9. 
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Figura 12: Variação angular tronco-coxa esquerda durante a realização da PB, aga, maga e 

magas. 

 

5.1.4. Variação angular coxa-perna direita 

 

 Como já referimos, o MI direito foi colocado no bloco mais atrasado, o 

ângulo médio encontrado à posição de pronto foi de 105º. De acordo com 

estudos de vários autores este ângulo deveria ser ligeiramente superior, entre 

118 e 138º (Harlland e Stelle, 1997). Como se vê no gráfico da figura 10, este 

ângulo aumenta gradualmente até cerca 50 % da partida, para depois diminuir 

bruscamente. O variação angular no meio agachamento com salto é muito 

semelhante à da PB, mas só nos primeiros 50% do gesto.  
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Figura 13: Variação angular coxa-perna direita durante a realização da PB, aga, maga e 

magas 

 

5.1.5. Variação angular coxa-perna esquerda 

 
O ângulo médio do joelho esquerdo (bloco dianteiro) encontrado à 

posição de pronto foi de sensivelmente 100º. De acordo com Borzov (1980), 

este é o ângulo ideal de partida. Ao longo da partida este ângulo apresenta 

uma variação entre 100 e 170º, o que representa uma extensão quase 

completa do joelho. Em todos os exercícios avaliados verificamos uma 

extensão quase completa do membro inferior esquerdo, no entanto, é no 

exercício de meio agachamento onde o ângulo inicial está muito mais próximo 

do verificado na PB. 
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Figura 14: Variação angular coxa-perna esquerda durante a realização da PB, aga, maga e 

magas 
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5.1.6. Velocidade angular tronco-coxa direita 

 
 Com a análise das velocidades inter segmentares podemos constatar 

que aquando de uma PB, as velocidades angulares praticadas são muito 

superiores ás encontradas em qualquer um dos exercícios de força avaliados. 

 A velocidade angular entre o tronco-coxa direita atinge o seu valor 

máximo (400 graus/s) aos 40% da PB decorrida, voltando a atingir velocidade 

similar aos 80%, mas apresentando aqui um valor negativo. As velocidades 

encontradas nos exercícios não nos parecem ter grande similitude com as 

encontradas na partida. A figura 12 ilustra a variação da velocidade angular ao 

longo dos quatro eventos. 
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Figura 15: Variação da velocidade angular tronco-coxa direita durante a realização da PB, aga, 

maga e magas. 

 

5.1.7. Velocidade angular tronco-coxa esquerda 

 

O ângulo tronco-coxa esquerdo atinge a velocidade angular máxima de 

500 graus/s em dois momentos da partida, aos 40 e 80%. Observando a figura 

13 verificamos que as velocidades angulares praticadas nos exercícios de força 

são bastante inferiores ás verificadas na PB. No entanto no exercício de 

agachamento é atingida uma velocidade que representa 50% da máxima 

alcançada na PB (aos 80% da repetição). 
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Figura 16: Variação da velocidade angular tronco-coxa esquerda durante a realização da PB, 

aga, maga e magas. 

 

5.1.8. Velocidade angular coxa-perna direita 

 
 Os valores mais elevados de velocidade angular são encontrados no 

joelho direito, i.e., após a perda de contacto com o bloco, quando o atleta se 

encontra na fase aérea (cerca de 80% decorridos). Na figura 14 observamos 

que em nenhum dos exercícios avaliados são atingidas velocidades superiores 

a 200 graus/s (o que representa cerca de 30% da velocidade máxima 

alcançada na PB). Ou seja as velocidades angulares praticadas nos exercícios 

de força são muito inferiores às da PB. 
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Figura 17: Variação da velocidade angular coxa-perna direita durante a realização da PB, aga, 

maga e magas. 
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5.1.9. Velocidade angular coxa-perna esquerda 

 

Os maiores valores de velocidade angular encontrados no joelho 

esquerdo, verificam-se nos instantes antes do pé perder contacto o bloco. Mais 

uma vez constatamos que as velocidades praticadas são díspares. A partir dos 

40% de tempo decorrido a velocidade inter-segmentar do joelho na PB é muito 

superior. Na figura 15 observamos que a velocidade máxima atingida é de 600 

graus/s. 
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Figura 18: Variação da velocidade angular coxa-perna esquerda durante a realização da PB, 

aga, maga e magas. 

 
De forma a facilitar a múltipla comparação entre as diferentes variáveis 

cinemáticas avaliadas apresentamos um quadro com os valores de correlação 

e os valores de p obtidos no teste de qui quadrado. 

 No quadro 15 pode observar-se que nenhum dos valores obtidos de p 

confirma a existência de semelhanças significativas, todas as variáveis 

comparadas têm comportamentos diferentes nos dois gestos avaliados. 

 Contudo em alguns dos casos existem correlações bastante elevadas, 

principalmente nas variações angulares, o que pode dever-se ao facto de a 

maior parte dos ângulos variar de uma forma crescente. 
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Quadro 15- Valores de correlação (r) no teste de Correlação Cruzada e valor de p no teste do 

qui-quadrado para todas as variáveis estudadas no meio agachamento com salto vs PB. 
Exercícios 

Velocidades angulares Velocidades angulares 
 

TCmagas CPmagas VTCmagas VCPmagas 

VCM 

TCdir 0,61 0,238   

CPdir   -0,56 0,238 

TCesq 0,97 0,238   

Va
ria

çã
o 

an
gu

la
r 

CPesq   0,88 0,238 

 

VTCdir 0,62 0,238   

VCPdir   -0,41 0,238 

VTCesq 0,37 0,238   

Ve
lo

ci
da

de
 

an
gu

la
r 

VCPesq 

 

  -0,16 0,238 

 

PB
 

VCM 1.º célula – valor de r;  2.º célula – valor de p 0,62 0,238 

 
 

No quadro 16 pode observar-se que nenhum dos valores obtidos de p 

confirma a existência de semelhanças significativas, todas as variáveis 

comparadas têm comportamentos diferentes nos dois gestos avaliados. 

  
Quadro 16- Valores de correlação (r) no teste de Correlação Cruzada e valor de p no teste de 

qui-quadrado para todas as variáveis estudadas no meio agachamento vs PB. 
Exercícios 

Velocidades angulares Velocidades angulares 
 

TCmaga CPmaga VTCmaga VCPmaga 

VCM 

TCdir 0,53 0,238   

CPdir   -0,62 0,238 

TCesq 0,98 0,238   

Va
ria

çã
o 

an
gu

la
r 

CPesq   0,90 0,238 

 

VTCdir 0,24 0,238   

VCPdir   -0,58 0,238 

VTCesq 0,20 0,238   

Ve
lo

ci
da

de
 

an
gu

la
r 

VCPesq 

 

  -0,05 0,241 

 

PB
 

VCM 1.º célula – valor de r;  2.º célula – valor de p 0,04 0,238 

 

 

No quadro 17 pode observar-se que nenhum dos valores obtidos de p 

confirma a existência de semelhanças significativas, todas as variáveis 

comparadas têm comportamentos diferentes nos dois gestos avaliados. 
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Quadro 17- Valores de correlação (r) no teste de Correlação Cruzada e valor de p no teste de 
qui-quadrado para todas as variáveis estudadas no agachamento vs PB. 

Exercícios 

Velocidades angulares Velocidades angulares 
 

TCaga CPaga VTCaga VCPaga 

VCM 

TCdir 0,46 0,238   

CPdir   -0,49 0,239 

TCesq 0,99 0,238   

Va
ria

çã
o 

an
gu

la
r 

CPesq   0,86 0,240 

 

VTCdir -0,36 0,239   

VCPdir   -0,56 0,255 

VTCesq 0,56 0,239   

Ve
lo

ci
da

de
 

an
gu

la
r 

VCPesq 

 

  0,11 0,255 

 

PB
 

VCM 1.º célula – valor de r;  2.º célula – valor de p 0,18 0,255 

 

5.2. Análise Electromiográfica  

 

Para facilitar a visualização gráfica das sequências de activação dos 

músculos estudados, optamos por fazer uma análise individualizada de cada 

membro inferior. Apresentamos sempre a sequência da PB e do exercício de 

musculação que comparamos. 

Todos os dados obtidos através de EMG, depois de tratados foram 

normalizados nos dois eixos de forma a permitirem a visualização gráfica e a 

sua comparação, facilitando assim a nossa tarefa de averiguar as possíveis 

semelhanças/diferenças. 

 

5.2.1. EMG do membro inferior direito no Agachamento e PB 

 
Segundo Guissard e Duchateau, (1990), a sequência geral de activação 

muscular numa partida, é a seguinte: 

- Bicipete crural 

- Músculos do quadricípete 

- Músculos da zona posterior da perna (Gémeos e Solear)  
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Contudo, neste caso (figura 19), vê-se que no MI direito da PB o primeiro 

músculo a entrar em actividade é o RF, apresentando de seguida um ligeiro 

declive até 50% do evento decorrido. A partir daqui parece apresentar um 

comportamento muito semelhante ao verificado no aga, apresentando ambos 

uma correlação de 0,68. No entanto as diferenças verificadas na primeira 

metade da PB, traduzem-se num valor de p no teste do qui quadrado bastante 

elevado (0,254). De seguida o VI tem uma preponderância acentuada, 

apresentando a sua máxima actuação a cerca de 40% da PB. Parece-nos que 

o mesmo músculo, durante a realização do agachamento não apresenta uma 

participação semelhante, (r=-0,245; p=0,26). De seguida é preponderante a 

actuação do BC que apresenta a sua maior actividade no final da primeira 

metade da PB, o desempenho deste músculo durante o agachamento parece 

ter alguma relação com o da partida, (r=0,87; p=0,265). O músculo GI tem a 

sua maior participação aos 60% o que coincide com a máxima extensão do 

joelho direito durante a partida e com a máxima flexão plantar do pé no mesmo 

instante. Parece-nos que a sua actividade não tem qualquer relação com a do 

exercício de agachamento (r=-0,85; p=0,0,21). 
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Figura 19: Sequência de activação muscular do membro inferior direito na PB e aga. 

 

s 

ão apresentam comportamentos semelhantes nos dois gestos comparados. 

 

No quadro 18 pode observar-se que nenhum dos valores obtidos de p 

confirma a existência de semelhanças significativas, as variáveis comparada

n
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Quadro 18- Valores de correlação (r) no teste de Correlação Cruzada e valor de p no teste de 

i-quadra o para todas as variáv
Exercícios (1.º célula – valor de r;  2.º célula – valor de p) 

qu d eis estudadas no aga. vs PB (MI direito). 

  
MI direito 

 Músculos VI RF GI BC 
VI -0 5 0, 2 ,2 26     
RF   0,  0, 5   68 24

GI     -0,85 0, 1 21   

PB
 

BC       0,88 0,265 

M
I d

ire
ito

 

 

5.2.2. EMG do membro inferior esquerdo no agachamento e PB 

 

 
  

O RF também parece ser o primeiro músculo a entrar em actividade no 

MI esquerdo, mas decorridos sensivelmente 20% da partida perde a 

preponderância, parecendo que a sua maior activação ocorre nos últimos 20% 

da PB. De acordo com Guissard e Duchateau (1990), a activação do RF do MI 

dianteiro ocorre durante a segunda metade da fase da PB durando até à 

primeira metade da fase de balanço. Neste instante é inibido pela activação do 

BC. O RF esquerdo parece ter um comportamento relativamente parecido no 

aga. (r=0,95;no entanto p=0,19). De seguida o BC parece ser o mais activo, 

tendo a sua máxima expressão a cerca de 50% da PB. A sua actuação no 

exercício de aga. não parece ter semelhanças com a verificada na partida. O VI 

tem a sua máxima expressão a 20% do final da partida. O seu desempenho 

prece apresentar algumas semelhanças com o verificado no agachamento 

(r=0,7). Por fim o GI, destaca-se próximo do final da partida, momento que 

coincide com a extensão quase completa da articulação do joelho e com a 

flexão plantar do pé esquerdo. A sua actuação durante a PB não parece ser 

similar à do aga. (r=0,24; p=:0,31). Segundo Guissard e Duchateau (1990) os 

gémeos são os últimos a ser activados durante a partida.
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Figura 20: Sequência de activação muscular do membro inferior esquerdo na PB e aga. 

 
No quadro 19 pode observar-se que todos os valores obtidos de p 

confirmam a inexistência de semelhanças significativas, as variáveis 

comparadas têm comportamentos distintos nos dois gestos avaliados. 

 
Quadro 19- Valores de correlação (r) no teste de Correlação Cruzada e valor de p no teste de 

qui-quadrado para todas as variáveis estudadas no aga. vs PB (MI esquerdo). 
Exercícios (1.º célula – valor de r;  2.º célula – valor de p)   

MI esquerdo 

 Músculos VI RF GI BC 
VI 0,78 0,265     
RF   0,96 0,19   
GI     0,25 0,307   

PB
 

M
I 

es
qu

er
do

 

BC       0,10 0,256 

 

5.2.3. EMG do membro inferior direito no meio agachamento e PB 

 

A activação muscular do MI direito durante o meio agachamento e PB 

está representada na figura 21. 

A activação do músculo RF nos primeiros 50% do meio agachamento 

não parece apresentar grandes semelhanças com a activação do mesmo 

músculo na PB; no entanto na segunda metade do evento as curvas tendem a 

aproximar-se, o que resulta numa correlação moderada (r=0,64). No entanto o 

seu valor de p no teste do 2χ  é elevado (p=0,26), o que não nos permite inferir 

qualquer relação de proximidade. O VI apresenta a sua máxima expressividade 
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no final do maga., enquanto que na partida, ocorre logo aos 40 %. Não parece 

existir qualquer relação entre os dois desempenhos. O BC não parece 

apresentar qualquer semelhança de activação em ambos os eventos, apesar 

de apresentar uma correlação de r=0,52 o seu valor de p é muito elevado 

(0,25). O GI destaca-se no início do maga, apresentando um comportamento 

completamente díspar do verificado na partida. Não encontramos razão 

aparente par o comportamento verificado. 
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Figura 21: Sequência de activação muscular do membro inferior direito na PB e meio aga. 

 
 No quadro 20 vêm representados todos os valores de correlação e valor 

de p (teste do 2χ ), resultantes da múltipla comparação entre todas as variáveis 

em estudo. Os valores obtidos traduzem uma grande discrepância entre o 

omportamento das mesmas variáveis nas duas situações avaliadas. 

r de p no teste de 

ui-quadra o para todas as variáv
Exercícios (1.º célula – valor de r;  2.º célula – valor de p) 

c

 
Quadro 20- Valores de correlação (r) no teste de Correlação Cruzada e valo

q d eis estudadas no maga. vs PB (MI direito). 

  
MI direito 

 Músculos VI RF GI BC 
VI - 0,30 0, 0 25     
RF   0,  0, 4   64 26

GI     - 0,63 0,24   

PB
 

BC       0,52 0,254 

M
I d

ire
ito
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5.2.4. EMG do membro inferior esquerdo no meio agachamento e PB 

 
A activação muscular do MI esquerdo durante o meio agachamento e PB 

está representada na figura 22. 

O VI no MI esquerdo apresenta a sua máxima expressividade no final do 

maga., apresentando algumas semelhanças com a PB. No entanto apesar de 

apresentar uma alta correlação, r=0,92, o seu valor de p (0,24) é relativamente 

alto, não nos permitindo estabelecer, qualquer relação entre a activação deste 

músculo nos dois eventos. O desempenho do RF esquerdo parece também 

apresentar uma relação de proximidade nas duas ocorrências, apresentando 

uma correlação de r=0,91, no entanto o valor de p no teste do 2χ  é elevado 

(0,27). O BC não parece apresentar qualquer semelhança de activação nos 

dois eventos, apresentando valores de correlação inversa, r = – 0,31.Tal como 

verificado anteriormente o GI apresenta a sua maior preponderância no início 

do exercício. 
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Figura 22: Sequência de activação muscular do membro inferior esquerdo na PB e meio aga. 

 

No quadro 21 estão representados todos os valores de correlação e 

valor de p (teste do 2χ ), resultantes da múltipla comparação entre todas as 

variáveis em estudo. Os valores obtidos traduzem uma grande discrepância 

entre o comportamento das mesmas variáveis nas duas situações avaliadas. 
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Quadro 21- Valores de correlação (r) no teste de Correlação Cruzada e valor de p no teste de 

qui-quadrado para todas as variáveis estudadas no maga. vs PB (MI esquerdo). 
Exercícios (1.º célula – valor de r;  2.º célula – valor de p)   

MI esquerdo 

 Músculos VI RF GI BC 
VI 0,92 0,243     
RF   0,91 0,27   
GI     - 0,056 0,279   

PB
 

M
I 

es
qu

er
do

 

BC       - 0,31 0,197 

 

5.2.5. EMG do membro inferior direito no meio agachamento com salto e 
PB 

 
A activação muscular do MI direito durante o meio agachamento com 

salto e PB está representada na figura 23. 

Também neste exercício, o VI no MI direito destaca-se no final da 

execução. Na PB a sua máxima activação é observada decorrido cerca de 40% 

da acção, o que se traduz numa péssima relação entre os mesmos (r= -0,068). 

A activação do RF tem a sua activação máxima quase no final da acção, 

enquanto que na PB é solicitado logo a meio da primeira metade da partida, 

tendo a sua máxima expressão quase no final desta, o que se traduz numa 

fraca relação entre ambos, (r= 0,38; P=0,2). Neste exercício o BC evidencia-se 

aos 70 %, enquanto que na PB aos 50%. Ambos apresentam uma correlação 

moderada de r=0,59, mas o seu valor de p é elevado, (0,24). O GI não parece 

exercer uma actividade determinante neste exercício, ao contrário do que se 

verifica na partida, já que no início da segunda metade apresenta uma grande 

actividade. 
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Figura 23: Sequência de activação muscular do membro inferior direito na PB e meio 

agachamento com salto. 

 

No quadro 22 apresentamos todos os valores de correlação e valor de p 

(teste do 2χ ), obtidos através da múltipla comparação entre todas as variáveis 

em estudo. Os valores obtidos traduzem uma grande disparidade entre o 

comportamento das mesmas variáveis em ambas as situações averiguadas. 

 
Quadro 22- Valores de correlação (r) no teste de Correlação Cruzada e valor de p no teste de 

qui-quadrado para todas as variáveis estudadas no magas. vs PB (MI direito). 
Exercícios (1.º célula – valor de r;  2.º célula – valor de p)   

MI direito 

 Músculos VI RF GI BC 
VI - 0,07 0,248     
RF   0,38 0,202   
GI     0,19 0,267   

PB
 

M
I d

ire
ito

 

BC       0,59 0,243

 

5.2.6. EMG do membro inferior esquerdo no meio agachamento com salto 
e PB 

 
Na figura 24 está representada a activação muscular do MI esquerdo 

durante o meio agachamento com salto e PB. 

Neste exercício, verificamos que, tal como na PB a máxima solicitação 

do VI dá-se no final da execução do movimento. Contudo a sua actividade é 
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muito mais expressiva durante a partida (r=0,82; p=0,25). A activação do 

músculo RF no MI esquerdo durante a partida apresenta algumas semelhanças 

com a da PB, apresentando valores de correlação na ordem dos r=0,89. O BC 

tem neste MI uma maior activação no final da execução. Na PB a 

preponderância dá-se aos 50%, apresentando uma correlação baixa de r=0,4, 

e o seu valor de p é elevado (0,24). O GI parece também não exercer uma 

actividade determinante neste exercício, no entanto na partida, verifica-se uma 

elevada activação quase no final do evento. Não parecem apresentam 

qualquer relação. 
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Figura 24: Sequência de activação muscular do membro inferior esquerdo na PB e meio 

agachamento com salto. 

 

          No quadro 23 apresentamos todos os valores de correlação e valor de p 

(teste do 2χ ), obtidos através da múltipla comparação entre todas as variáveis 

em estudo. Os valores obtidos traduzem uma grande disparidade entre o 

comportamento das mesmas variáveis em ambas as situações averiguadas. 
  
Quadro 23- Valores de correlação no teste de Correlação Cruzada (r) e valor de p no teste de 

qui-quadrado para todas as variáveis estudadas no magas. vs PB (MI esquerdo). 
Exercícios (1.º célula – valor de r;  2.º célula – valor de p)   

MI esquerdo 
 Músculos VI RF GI BC 

VI 0,82 0,246     
RF   0,89 0,259   
GI     -0,03 0,262   

PB
 

M
I 

es
qu

er
do

 

BC       0,42 0,245
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Apesar da PB ser alvo de frequentes estudos, poucos existem que 

fazem uma caracterização electromiográfica da mesma. No entanto nos 

estudos realizados os músculos mais estudados são os isquiotibiais (bicípete 

crural, semimembranoso e semitendinoso), quadricípete (vastus e recto 

femoral), músculos da zona posterior da perna (Gémeos e solear) e glúteo 

(Harland Steele, 1997). Apesar do músculo glúteo maior ser um potente 

extensor da anca muito importante na corrida (Wiemann et Tidow, 1995), não o 

contemplamos no nosso estudo, não só pela difícil zona de captação do sinal, 

mas sobretudo devido a limitações metodológicas (apenas oito canais de 

registo de EMG disponíveis). 

 De acordo com Guissard e Duchateau (1990), a sequência geral de 

activação na PB tem início no BC, seguindo-se os músculos do quadricípete e 

por fim os músculos da perna. No nosso estudo não encontramos esta 

sequência, já que nos dois MI os músculos do quadricípete são os primeiros a 

serem activados, enquanto que o GI é o último a desempenhar um papel 

relevante. Segundo Guissard e Duchateau (1990), esta fraca actividade do GI 

nos primeiros momentos da partida deve-se ao reduzido ângulo da articulação 

do joelho.  

Verificamos que a crescente abertura do ângulo coxa-perna é 

acompanhada por uma preponderância crescente na actividade muscular do GI 

dos dois MI. Isto parece dever-se ao facto de este músculo (bi-articular) 

apresentar inserções no osso da coxa e pé (fémur e calcâneo 

respectivamente), e à medida que o ângulo aumenta é-lhe possível gerar 

maiores tensões musculares. 

Teoricamente, seria de esperar que no final da extensão do meio 

agachamento com salto, a activação dos gémeos também fosse elevada, já 

que os MI se encontram em extensão. E a impulsão para o salto deveria exigir 

uma forte activação por parte destes músculos. O electromiograma não 

reflectiu qualquer preponderância na actividade do GI nessa fase do exercício. 

Não encontramos razão aparente para a fraca actividade eléctrica registada. 
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Segundo Komi (1990, citado por Harland e Steele, 1997), a activação 

dos músculos extensores ocorre em primeiro lugar no MI que realiza a primeira 

fase aérea. Neste estudo corroboramos esta observação, i.e., realmente o 

primeiro MI (direito), a perder contacto com o bloco apresenta uma activação 

antecipada (aos 20%) dos músculos extensores em relação ao membro contra 

lateral. 

Na bibliografia constam vários estudos sobre o exercício de meio 

agachamento (Escamilla, R., 2001; Vila-Chã, 2004), mas poucos há (ou 

nenhuns) que estudem a sua relação com as actividades desportivas que os 

utilizam. Mais difícil ainda é encontrar estudos sobre os seus exercícios 

derivados (agachamento e meio agachamento com salto) que estudem 

possíveis similitudes. 

No nosso estudo não encontramos nenhuma semelhança significativa 

(para um valor de p = 0,05), quer na cinemática, quer na electromiografia entre 

a PB e os exercícios de força avaliados, onde os valores de p encontrados 

variaram entre 0,19 e 0,27. 

Contudo os resultados por nós encontrados, permitem-nos averiguar 

várias relações, que nos parecem bastante interessantes. 

Têm sido aceite que os músculos mono-articulares contribuem 

fundamentalmente para o trabalho concêntrico, ou seja desenvolvem a sua 

maior tensão durante o encurtamento muscular (Van Schenau et al., 1992; 

Ebenbichler et al., 1998, Raikova, 2001; citados por Vila-Chã 2004). Assim 

parece-nos possível explicar a maior activação do VI no final da fase 

concêntrica (extensão) em quase todos os exercícios realizados. No MI do 

bloco atrasado este músculo também apresenta uma grande actividade quando 

o ângulo da articulação do joelho correspondente é quase máximo. Segundo 

Manso (1999), nos últimos graus de extensão a participação do vasto interno é 

maior. No entanto o RF que é um músculo bi-articular, em muitos casos, 

apresenta comportamentos semelhantes ao VI. Tem sido sugerido em muitos 

estudos que estes músculos apresentam um comportamento paradoxal, 

especialmente se forem activados durante o movimento ao nível das duas 

articulações intervenientes. Quando músculos como o BC ou RF são activados 

durante a flexão ou extensão simultânea das articulações do joelho e anca, 
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poderão estar a encurtar ao nível de uma articulação e a alongar ao nível da 

outra. O que se pode traduzir muitas vezes em resultados controversos. 

Segundo Rasch e Burke (1977), durante uma extensão dos membros 

inferiores, o músculo RF tende a estender o joelho, e também a flectir a anca, e 

o músculo BC enquanto tente a estender a anca, tende também a flectir o 

joelho. Esta situação aparentemente contraditória, já há muito foi descrita como 

o paradoxo de Lombard. Este paradoxo baseia-se nos comprimentos dos 

braços de alavanca, que resultam em diferentes torques dos diferentes 

músculos para as diferentes articulações (Rasch et Burke, 1977). Tudo isto 

depende dos locais das origens e inserções musculares, bem como das 

variações angulares ao longo do movimento. 

O BC parece ter um comportamento relativamente semelhante nos dois 

MI, contudo no MI direito (bloco recuado), quando já estão decorridos 80% da 

PB, volta a ter uma ligeira preponderância, julgamos que esta nova activação 

seja no sentido de travar o movimento de balanço do membro. De acordo com 

Wiemann e Tidow (1995), após a perda de contacto com o solo e do balanço à 

frente, a flexão da perna não é feita passivamente à custa da inércia, mas sim 

à custa de uma nova entrada em acção por parte dos isquiotibiais. 

Como já referimos, os resultados obtidos através da cinemática não nos 

permitem tirar grandes conclusões. Julgamos que a intensidade da carga 

utilizada comprometeu qualquer possível relação entre as velocidades do CM 

praticadas nos dois eventos (PB vs exercícios de força), pois as velocidades do 

CM diferem em alguns casos em cerca de 250%.  

Os baixos valores de correlação verificados entre as velocidades 

angulares reflectem também a grande discrepância cinemática existente entre 

os exercícios avaliados e a PB (-0,5 < r < 0,5). É curioso que de todos os 

exercícios avaliados as maiores velocidades angulares são verificadas no 

agachamento completo. Julgamos que a grande força aplicada para vencer a 

inércia numa posição tão desfavorável se venha a reflectir numa maior 

velocidade angular dos vários segmentos aos 80% do exercício.  

 Apesar das variações angulares também não apresentarem valores de 

significância que nos permitam fazer inferências significativas, atrevemo-nos a 

dizer que em algumas situações estas alterações apresentam semelhanças 

com as variações dos mesmos ângulos na PB (preferencialmente no MI 
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esquerdo). As variações tronco coxas da PB apresentam maiores similitudes 

com as variações do exercício de agachamento. No entanto as variações coxa-

perna estão mais relacionados com os dois exercícios de meio-agachamento, 

já que os ângulos médios dos joelhos à posição de pronto são de 

sensivelmente 100º. 
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7. CONCLUSÕES 
 

 

Os resultados por nós alcançados, permitem-nos concluir que existe 

uma fraca associação entre os exercícios estudados e a partida de blocos. 

  

Das variáveis cinemáticas estudadas, as variações angulares das 

articulações do MI esquerdo (bloco dianteiro), são as que apresentam 

diferenças menos evidentes em relação à partida. 

 

 Apesar de não existirem semelhanças significativas em nenhuma das 

sequências estudadas, o desempenho dos músculos da zona anterior da coxa 

são os que maior correlação apresentam com os exercícios de força. 

 

Os exercícios por nós avaliados não podem ser classificados como 

especiais para a PB. 

 

Mesmo não tendo encontrado nenhum resultado estatisticamente 

significativo, julgamos que a activação muscular dos músculos anteriores da 

coxa do MI esquerdo nos exercícios de força e PB apresentam alguma 

similitude. 

 

O presente estudo representa apenas um estudo singular de um atleta 

júnior.
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