
Estudo electromiográfico de três 
tipos de remates em Pólo Aquático

Mariana Ferreira Sarmento de Rebocho

Porto, 2007



 



Estudo electromiográfico de três tipos de 
remate em Pólo Aquático

Orientador: Prof. Doutor João Paulo Vilas-Boas
Mariana Ferreira Sarmento de Rebocho

Porto, 2007

Monografia realizada no âmbito da disciplina de 
Seminário do 5º ano da licenciatura em Desporto e 
Educação Física, na área de Alto Rendimento, da 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rebocho, M. (2007), Estudo electromiográfico de três tipos de remates em Pólo Aquático, Porto: 
Mariana Rebocho, Dissertação de Licenciatura apresentada à Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto. 
 
 
 
 
Palavras chave: Pólo Aquático, Electromiografia, Remate de Frente, Remate Sueco, Remate 
“Lateralizado 



III 

Agradecimentos 
 

 Todo o meu percurso académico, e em particular, a realização deste trabalho, contou 
com a colaboração e incentivo de um conjunto de pessoas, sem as quais nada teria sido 
possível. Como tal não poderia deixar passar esta oportunidade sem lhes agradecer. 
 

Ao Prof. Doutor João Paulo Vilas-Boas pela forma dedicada e inspiradora com que 
sempre nos transmitiu todo o seu conhecimento acerca deste e de muitos outros temas. 

 
Ao Prof. Doutor Ricardo Fernandes, por me ter sempre motivado a não desistir desta 

modalidade. 
 
Ao Engenheiro Pedro Gonçalves, à Mestre Suzana Pereira e ao Dr. Pedro Figueiredo, 

pela paciência e compreensão com que sempre me ajudaram. 
 
Aos jogadores que fizeram parte da amostra, pela sua disponibilidade. 
 
Aos meus avós, pais e irmãos, por todo o carinho e amizade que me deram ao longo de 

todo este percurso. 
 
Ao Silvério e ao Nuno, pela amizade e companheirismo 
 
À secção de Pólo Aquático do Clube Fluvial Portuense, nomeadamente à equipa sénior 

feminina pela compreensão demonstrada nos períodos mais difíceis, aos treinadores e aos 
seccionistas. 

 
Aos meus amigos… em especial ao Xaxa, à Claúdia, à Ana Costa e à Ema, pelo apoio 

nos momentos de maior aperto. 
 
Aos meus colegas de curso, que fizeram com que esta fase da minha vida tenha sido tão 

especial, particularmente às “Meninas do 82”. 

 
 



IV 

 
 



V 

Índice Geral 
 
Agradecimentos III 

Índice de Figura IX 

Índice de Quadros XI 

Resumo XIII 

Abstract XV 

Résumé XVII 

Abreviaturas XIX 

1. Introdução 1 

2. Revisão da Literatura 3 

2.1 Anatomia funcional do ombro 3 
2.1.1 Sistema osteo-articular do complexo do ombro 3 
2.1.2. Articulações do ombro 3 
2.1.2.1 Músculos do ombro 4 

 2.1.2.2 Movimentos da articulação gleno-umeral 7 
2.1.2.2.1 Flexão na articulação gleno-umeral 7 

 2.1.2.2.2 Extensão na articulação gleno-umeral 7 
 2.1.2.2.3 Abdução na articulação gleno-umeral 8 

2.1.2.2.4 Adução na articulação gleno-umeral 8 
 2.1.2.2.5 Adução e abdução horizontal na articulação gleno-umeral 9 
 2.1.2.2.6 Rotação medial e lateral do úmero 9 
 2.1.3 Articulação do cotovelo e do antebraço 9 
 2.1.3.1 Músculos do braço e do antebraço 10 

2.1.3.2 Movimentos do antebraço 10 
 2.1.3.2.1 Flexão no cotovelo 10 
 2.1.3.2.2 Extensão no cotovelo 11 
 2.1.3.2.3 Pronação e supinação do antebraço 12 

2.2 Biomecânica 12 
 2.2.1 Electromiografia 13 
 2.2.1.2 Definição e perspectiva geral 13 

2.2.1.3 Tipos de Electromiografia 16 



VI 

 2.2.1.3.1 Electromiografia de Superfície 17 
 2.2.1.3.2 Electromiografia de Profundidade 17 
 2.2.1.4 Captação do Sinal EMG 17 
 2.2.1.4.1 Detecção do Sinal 17 

2.2.1.4.1.1 Eléctrodos de superfície 17 
2.2.1.4.1.1.1. Configuração dos eléctrodos 18 
2.2.1.4.1.1.2 Distância entre eléctrodos 18 
2.2.1.4.1.1.3 Eléctrodos passivos e eléctrodos activos 19 
2.2.1.4.1.1.4 Colocação dos eléctrodos 19 
2.2.1.4.2 Tipos de interferências no Sinal EMG 20 
2.2.1.4.3 Amplificação do sinal 20 
2.2.1.4.4 Filtragem 21 

 2.2.1.5 Análise e processamento do sinal 21 
2.2.1.5.1 Digitalização 21 

 2.2.1.5.2 Processamento 22 
 2.2.1.5.2.1 Análise Qualitativa do Sinal EMG em Bruto 22 
 2.2.1.5.2.1.1 Amplitude 22 
 2.2.1.5.2.1.2 Duração 22 
 2.2.1.5.2.1.3 Frequência 22 
 2.2.1.5.2.2 Análise Quantitativa do Sinal EMG 22 
 2.2.1.5.2.2.1 Processamento no domínio temporal 23 
 2.2.1.5.2.2.1.1 Filtragem Digital 23 
 2.2.1.5.2.2.1.2 Remoção da componente DC 23 
 2.2.1.5.2.2.1.3 Rectificação 23 
 2.2.1.5.2.2.1.4 Normalização em amplitude 24 

2.2.1.5.2.2.1.5 Suavização 24 
 2.2.1.5.2.2.1.6 Integração  24 
 2.2.1.5.2.2.1.7 Determinação das curvas médias 25 
 2.2.1.5.2.2.2.Processamento no domínio da frequência 25 
 2.2.1.6 EMG e o Estudo dos Movimentos Desportivos 25 

2.3 Técnica de Remate 26 
2.3.1 Definição de técnica desportiva 26 
2.3.2 Definição de remate 27 



VII 

2.3.2.1 Caracterização da técnica de remate de frente 27 
2.3.2.2 Caracterização do remate sueco 28 
2.3.2.3 Caracterização do remate “lateralizado” 29 
2.4 Estudos realizados 30 

3. Objectivos e Hipóteses 31 

 3.1 Objectivos 31 
 3.1.1 Gerais 31 
 3.1.2 Específicos 31 
 3.2 Hipóteses 31 

4. Material e Métodos 33 

4.1 Caracterização da amostra 33 
 4.2 Metodologia 33 

4.2.1 Procedimentos 34 
4.2.1.1 Preparação da Pele 34 
4.2.1.2 Colocação dos Eléctrodos 34 
4.2.1.3 Fixação e impermeabilização dos Eléctrodos 34 
4.2.1.4 Aquisição dos dados 35 
4.3 Análise e Tratamento dos Dados Experimentais 36 
4.4 Procedimentos Estatísticos 37 

5. Apresentação e Discussão dos Resultados 39 

 5.1 Análise e processamento do sinal EMG 39 
 5.1.1 Análise Qualitativa do sinal EMG 39 
 5.1.2 Análise Quantitativa do sinal EMG 46 
 5.1.2.1 Tempo de Activação 46 

5.1.2.2 iEMG 47 

6. Conclusões 51 

7. Bibliografia 53 

 
 
 
 
 



VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX 

Índice de Figura 
 

Figura 1 – Articulação do ombro……………………………............................................... 4 
Figura 2 – Remate de Frente…..……………………………............................................... 27 
Figura 3 – Remate Sueco….…..……………………………............................................... 29 
Figura 4 – Remate “Lateralizado”…………………………............................................... 29 
Figura 5 - Exemplos de EMG (sinal filtrado e rectificado) dos músculos Deltóide (roxo) 
e Trapézio (vermelho) no remate de frente…………………………………………………... 39 
Figura 6 - Exemplos de EMG (sinal filtrado e rectificado) dos músculos Deltóide (roxo) 
e Trapézio (vermelho) no remate sueco……………………………………………………… 40 
Figura 7 - Exemplos de EMG (sinal filtrado e rectificado) dos músculos Deltóide (roxo) 
e Trapézio (vermelho) no remate “lateralizado”……………………………………………… 40 
Figura 8 - Exemplos de EMG (sinal filtrado e rectificado) dos músculos Grande Peitoral 
(amarelo) e Grande Dorsal (branco) no remate de frente…………………………………... 41 
Figura 9 - Exemplos de EMG (sinal filtrado e rectificado) dos músculos Grande Peitoral 
(amarelo) e Grande Dorsal (branco) no remate sueco……………………………………… 42 
Figura 10 - Exemplos de EMG (sinal filtrado e rectificado) dos músculos Grande 
Peitoral (amarelo) e Grande Dorsal (branco) no remate “lateralizado”……………………. 42 
Figura 11 - Exemplos de EMG (sinal filtrado e rectificado) dos músculos Grande 
Palmar (azul) e Tricípete (verde) no remate de frente……..……………………………….. 43 
Figura 12 - Exemplos de EMG (sinal filtrado e rectificado) dos músculos Grande 
Palmar (azul) e Tricípete (verde) no remate sueco………………………………………….. 43 
Figura 13 - Exemplos de EMG (sinal filtrado e rectificado) dos músculos Grande 
Palmar (azul) e Tricípete (verde) no remate “lateralizado”…………………………………. 44 
Figura 14 - Resultados dos valores do Tempo de Activação para os músculos Grande 
Palmar, Grande Peitoral, Deltóide, Trapézio, Tricípete e Grande Dorsal, na execução 
de três tipos de remates distintos (de frente, sueco e “lateralizado”) (média e desvio-
padrão)…………………………………………………………………………………………… 46 
Figura 15 - Resultados dos valores do iEMG para os músculos Grande Palmar, 
Grande Peitoral, Deltóide, Trapézio, Tricípete e Grande Dorsal, na execução de três 
tipos de remates distintos (de frente, sueco e “lateralizado”) (média e desvio-padrão)…. 48 
 



X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI 

Índice de Quadros 
 

Quadro 1 – Músculos do ombro (adaptado de Hall, 1993)………………………………… 5 
Quadro 2 – Músculos do braço e do antebraço (adaptado de Hall, 1993)……………….. 10 
Quadro 3 – Características determinantes dos amplificadores EMG…………………….. 21 
Quadro 4 - Caracterização da amostra em função das características físicas (média e 
desvio-padrão)…………………………………………………………………………………… 

 
33 

Quadro 5 - Resultados dos valores de Tempo de Activação para os músculos Grande 
Palmar, Grande Peitoral, Deltóide, Trapézio, Tricípete e Grande Dorsal, na execução 
de três tipos de remates distintos (de frente, sueco e “lateralizado”) (média, desvio-
padrão e valor de prova)……………………………………………………………………...... 

 
 
 
46 

Quadro 6 - Resultados dos valores do iEMG para os músculos Grande Palmar, 
Grande Peitoral, Deltóide, Trapézio, Tricípete e Grande Dorsal, na execução de três 
tipos de remates distintos (de frente, sueco e “lateralizado”) (média, desvio-padrão e 
valor de prova)…………………………………………………………………………………… 

 
 
 
48 

 
 
 

 
 



XII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII 

Resumo 
 

No Pólo Aquático, o remate assume um papel de elevada importância, já que é a acção 
com que normalmente culmina o jogo de ataque e através da qual se atinge o objectivo 
primordial do jogo, o golo. 

O objectivo deste estudo foi comparar, em 3 tipos de remate distintos (remate de frente, 
remate sueco e remate “lateralizado”), a participação dos músculos Grande Palmar, Grande 
Peitoral (porção clavicular), Deltóide (porção anterior), Trapézio (porção superior), Tricípete 
Braquial (longa porção) e Grande Dorsal. Foram avaliados 6 sujeitos (3 do género feminino e 3 
do género masculino), todos pertencentes às Selecções Nacionais Absolutas, que efectuaram 
um protocolo experimental que consistiu em 3 séries compostas pelos 3 remates em estudo, à 
máxima intensidade. 

A actividade electromiográfica foi determinada, em ambiente aquático, por 
electromiografia de superfície. Os electromiogramas foram normalizados à contracção voluntária 
máxima isométrica (CVM). Foi realizada uma análise qualitativa e quantitativa [tempos de 
activação (TA) e integral do sinal (iEMG)] dos registos.  

Os resultados mostraram que, relativamente aos TA, existem diferenças estatisticamente 
significativas entre o remate de frente e o remate “lateralizado”, com valores superiores para o 
remate de frente, no Deltóide (porção anterior), e para o remate “lateralizado” no Tricípete 
Braquial (longa porção). 

No que diz respeito aos valores de iEMG, apenas se registaram diferenças significativas, 
no Grande Peitoral, entre os valores do remate sueco e do remate “lateralizado”, sendo 
superiores no segundo caso, e no Trapézio, apresentaram-se diferenças significativas entre o 
remate de frente e o remate sueco, com valores superiores no remate sueco. 
 
 
 
 
 
 
Palavras chave: Pólo Aquático, Electromiografia, Remate de Frente, Remate Sueco, Remate 
“Lateralizado”. 
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Abstract 
 
 
At Water Polo, shot assumes an important role, as it finishes the offensive game and allows the 
game main purpose, the goal. 
This research aimed the analysis of the work of muscles such as Grand Palm, Grand Pectoral 
(clavicular portion), Deltoid (anterior portion), Trapezius (superior portion), Triceps Brachial (long 
portion) and Grand Dorsal, contemplating 3 different types of shots (front shot, Swedish shot and  
“lateralised” shot). Six persons were assessed (3 female and 3 male), all belonging both Absolute 
Nationals Selections, which enrolled themselves in an experimental protocol consisting in 3 series 
containing the 3 studied shots, at maximum power. 
The electromyographic activity was set, in aquatic environment, by surface electromyography. 
The electromyograms were normalized to the maximum isometric voluntary contraction (MVC). A 
qualitative and quantitative analysis was made [activation time (AT) and the integral of the signal 
(iEMG)] according to the records.  
The results showed that, concerning the AT, we found some significant differences, statistically 
speaking, between front shot and “lateralised” shot , with  superior figures to front shot, on Deltoid 
(anterior portion), and for “lateralised” shot on Triceps Brachial (long portion). 
Concerning iEMG, only small differences were seen, on Grand Pectoral, between Swedish shot 
and “lateralised” shot, being higher in the second case, and on Trapezius some relevant 
differences were exhibited between the front shot and the Swedish shot, with superior numbers 
for the last one. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: Water Polo, Electromyography, Front Shot, Swedish Shot, “Lateralised” Shot.  
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Résumé 
 
 
Chez  Polo Aquatique le tir  prendre un rôle très important, dès lors que c’est l’action avec 
laquelle le jeu offensive normalement s’accompli et au milieu de lequel  on réussi l’objectif  
primordial du jeu, le but. 
L’objectif de cette recherche a été l’analyse de la participation des muscles Grand Palmeraie, 
Grand Pectoral (portion claviculaire), Deltoïde (portion antérieure), Trapèze (portion supérieure), 
Triceps Brachial (portion longue) et Grand Dorsal, en concernant trois types de tirs différents 
(devant, suédois et tir « latéralisé »). On été appréciés 6 sujets (3 du genre féminin et 3 du genre 
masculin), tous appartenant  aux Sélections Nationales Absolues, qui ont accompli un protocole 
expérimental qui s’est composé en 3 séries avec les trois tirs de la recherche, avec le maximum 
d’intensité. 
L’activité électromyographique  a été déterminée, dans l’ambiance aquatique, par 
électromyographie  de surface. Les électromyogrammes ont été normalisés à la contraction 
volontaire maximum isométrique (CVM). Une analyse de qualité et de quantité a été effectuée 
[temps d’activation (TA) et  intégrale du signal (iEMG)] des registres. 
Les résultats ont montré que, en concernant aux TA, il y a  des différences statistiquement 
expressives  entre le tir en devant  et le tir « latéralisé », avec des valeurs supérieures pour le tir 
en devant, dans le Deltoïde (portion antérieure), et pour le tir « latéralisé » dans le Triceps 
Brachial (portion longue). 
Relativement aux résultats de iEMG,  des différences à considérer ont été observés dans le 
Grand Pectoral, parmi les valeurs du tir suédois  et ceux du tir « latéralisé »  , en étant 
supérieures au seconde, et dans le Trapèze, ont été présentées des différences importantes 
entre le tir en devant et le tir suédois, avec des résultats supérieures dans le tir suédois. 
 
 
 
MOTS CLEF : Polo Aquatique, Électromyographie, Tir en Devant, Tir Suédois, Tir « Latéralisé ».  
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1. Introdução 
 
 O Pólo Aquático (PA) é uma modalidade desportiva pertencente à família dos Jogos 
Desportivos Colectivos (JDC). No entanto, detém uma característica que a diferencia de todos os 
outros JDC, é praticada no meio aquático, que não corresponde ao “habitat” natural do Homem 
(Sarmento, 1994).  

O facto de se tratar duma modalidade aquática fez com que, durante muitos anos, se 
caísse no erro de a confundir com a Natação Pura Desportiva, apesar de possuírem estruturas 
orgânicas completamente diferentes e apenas pelo facto de ambas terem lugar no meio 
aquático. Este desconhecimento limitou não só o próprio jogo como também o seu ensino 
(Sarmento, 1995; Silva et al., 2004). 

O PA é um desporto aquático, sujeito a normas e institucionalizado, que se pratica numa 
superfície limitada da piscina entre dois conjuntos de sete jogadores (6 jogadores de campo e 1 
guarda-redes) com a finalidade de introduzir a bola na baliza adversária (Riera, 1988). 

Tal como Soares (1995), referindo-se ao Andebol, entendemos que a concretização do 
objectivo do ataque é o elemento desencadeador do interesse em aderir a este JDC. 

No PA, como no Andebol, o remate é a acção com que normalmente culmina o jogo de 
ataque (Graziano, 1997), assumindo um papel de elevada importância neste jogo desportivo 
colectivo, já que só a obtenção de golos, traduzida por um cada vez maior nível de eficácia, 
promove um aumento da motivação para a prática desta modalidade (Soares, 1995). 

Em Portugal, um estudo realizado por Sarmento (1994) revela que os níveis de eficácia 
nos remates dos 4 e dos 10 metros estão longe de ser satisfatórios, sendo que, em termos 
médios, apenas 45,0%±17,2 da amostra foi eficaz dos 4 metros e 8,3%±9,2% dos 10 metros. 
Concordamos com o autor quando refere que estes resultados apontam para uma desadaptação 
relativamente ao objectivo primordial do jogo, que é a introdução da bola na baliza adversária. 

Perante isto, achamos fundamental aprofundar o conhecimento existente acerca da 
acção técnica dos diferentes tipos de remate, através da electromiografia. Iremos trabalhar no 
sentido de estabelecer o padrão de actividade de alguns dos principais músculos envolvidos 
nestes gestos, nomeadamente a sua sequência de activação e a sua importância relativa. 

Começaremos, então, por realizar uma breve revisão da literatura, onde pretendemos 
verificar o estado do conhecimento acerca das principais variáveis em estudo. De seguida 
apresentaremos o problema do nosso estudo, bem como a definição dos seus objectivos. Após a 
descrição do material e métodos utilizados, passaremos a apresentar e a discutir os resultados 
obtidos, 
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confrontando-os entre si e com resultados da literatura. Por fim sintetizaremos as principais 
conclusões, sugerindo aspectos importantes a ter em conta em futuras investigações.
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2. Revisão da Literatura 
 
2.1 Anatomia funcional do ombro 

 
2.1.1 Sistema osteo-articular do complexo do ombro 

 
O normal funcionamento do membro superior é fundamental quer nas actividades da 

vida diária e ocupacionais, quer nas actividades desportivas. A articulação do ombro permite que 
a mão se desloque em todos os planos do espaço. O ombro permite mais de 16.000 movimentos 
(Perry, 1997 cit. Tainha, 2004). 

No complexo articular do ombro, os músculos actuam sobre três ossos para o 
desempenho da maior parte dos movimentos proximais do membro superior: a omoplata, a 
clavícula e o úmero (Tainha, 2004). 

O ombro é a articulação mais complexa do corpo humano, reconhecendo-se quatro 
articulações que funcionam coordenadamente durante os movimentos do braço: a gleno-umeral, 
a esterno-clavicular, a acrómio-clavicular e a escápulo-torácica. No entanto, a articulação 
escápulo-torácica não é considerada uma articulação do ponto de vista anatómico mas como 
coloca em contacto duas superfícies, pode-se considerar uma articulação do ponto de vista 
fisiológico (Tainha, 2004). 

 
2.1.2. Articulações do ombro 
 
A articulação gleno-umeral coloca em contacto a cabeça do úmero e a cavidade 

glenoide da omoplata. Trata-se de uma articulação sinovial do tipo enartrose, com superfícies 
articulares esféricas  e uma reduzida área de contacto (Pascoal, 2001). 

A arquitectura desta articulação confere-lhe uma maior amplitude de movimento do que 
qualquer outra articulação dentro do corpo. Os movimentos dos quais é capaz são flexão e 
extensão, abdução e adução, rotação medial e lateral. No entanto, tem como principal função 
elevar o braço até à posição horizontal (Palastanga et al., 2000). 

A articulação esterno-clavicular estabelece a união da clavícula ao toráx. Este é o único 
contacto ósseo entre o tronco e o membro superior. Trata-se duma articulação sinovial, do tipo 
duplo encaixe ou “em sela”, que permite movimentos de pequena amplitude da extremidade 
interna da clavícula que, devido à configuração e disposição do osso, se transformam em 
movimentos de grande amplitude da extremidade externa (Pascoal, 2001). 
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A articulação acrómio-clavicular estabelece-se entre o acrómio e a extremidade externa 
da clavícula, permitindo acomodar os movimentos da extremidade externa da clavícula, mas 
igualmente os movimentos da omoplata em relação ao tronco (Pascoal, 2001). 

A articulação escápulo-torácica não é uma verdadeira articulação, dado não existir 
contacto ósseo entre a omoplata e a grelha costal. A união com as costelas é feita através dos 
músculos subescapular e grande dentado que se encontram aderentes, respectivamente, à face 
anterior da omoplata e posterior da grelha costal (Correia et al., 1996). Esta ligação, conhecida 
por “falsa articulação omo-costal” ou “mecanismo de deslizamento escápulo-torácico” (Peat, 
1986), permite que a omoplata se desloque em praticamente todas as direcções sobre a grelha 
costal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 -  Articulação do ombro. 

 
2.1.2.1 Músculos do ombro 
 
A musculatura do ombro pode dividir-se em três grupos: 

 Músculos axio-umerais, que produzem movimentos na articulação 
gleno-umeral, a partir de origens situadas no tronco; 

 Músculos escápulo-umerais, que mobilizam o úmero a partir da fixação 
na omoplata e clavícula; 

 Músculos axio-escapulares ou toraco-escapulares, que exercem a sua 
acção sobre a cintura escapular (nomeadamente a omoplata) a partir de 
pontos fixos localizados no toráx e coluna vertebral. 
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Quadro 1 – Músculos do ombro (adaptado de Hall, 1993). 

MÚSCULO INSERÇÃO PROXIMAL INSERÇÃO DISTAL ACÇÕES PRIMÁRIAS 
Deltóide 
 (anterior) 

Terço lateral da clavícula. Tuberosidade deltóidea do 
úmero. 

Flexão, adução horizontal. 

Grande Dorsal Seis últimas vértebras 
torácicas e todas as lombares, 
região posterior do sacro, crista 

ilíaca e três últimas costelas. 

Face anterior do úmero. Extensão, adução. 

Grande Peitoral  
(clavicular) 

Dois terços mediais da 
clavícula. 

Face lateral do úmero, logo 
abaixo da cabeça. 

Flexão, abdução horizontal. 

Trapézio 
(porção superior) 

Occipital e ligamento cervical 
posterior. 

Face superior do terço 
externo da clavícula. 

Elevação/depressão da 
omoplata e clavícula. 

Adução e rotação superior 
da omoplata. 

Trícipete Braquial 
(longa porção) 

Logo abaixo da cavidade 
glenóidea. 

Face superior do olecrânio. Auxilia extensão, adução. 

 
A acção dos músculos axio-umerais é fundamental nos movimentos de aproximação do  

membro superior  ao tronco (adução do braço), enquanto as acções dos músculos escápulo-
umerais e axio-escapulares se encontram associadas aos movimentos de elevação do braço. 

O grupo de músculos axio-umerais integra os músculos grande peitoral e grande dorsal. 
Apesar destes músculos verem a sua acção maioritariamente associada aos potentes 
movimentos de adução do membro superior, a acção da porção clavicular do grande peitoral é 
descrita a propósito do movimento de elevação do braço no plano sagital (flexão). 

O grande dorsal tem origem no ângulo inferior da omoplata, nos processos espinhosos 
das seis últimas vértebras torácicas, das cinco vértebras lombares, de todas as vértebras 
sacrais, das quatro últimas costelas e da crista ilíaca. As suas fibras convergem na direcção da 
axila, inserindo-se na goteira bicipital do úmero. Este músculo actua na extensão, rotação interna 
e adução da articulação gleno-umeral, na depressão da omoplata e na elevação da pélvis. 
(Tainha, 2004) 

O grande peitoral é um músculo superficial, inserindo-se nos dois terços internos do 
bordo anterior da clavícula, na face anterior do esterno, no folheto anterior da bainha do grande 
recto do abdómen e na face anterior das seis primeiras cartilagens costais. Estes diferentes 
feixes musculares, depois de convergirem uns para os outros, acabam por se inserir no lábio 
externo da goteira bicipital do úmero (Esperança Pina, 1999). Este músculo actua na flexão, 
adução e rotação interna do braço (Marques, 2004). 



Revisão da Literatura 

6 

O grupo de músculos escápulo-umerais integra o deltóide, que juntamente com o grande 
redondo, o coraco-braqueal e os músculos da coifa dos rotadores, representa um importante 
factor de estabilidade da articulação gleno-umeral. 

O deltóide é uma massa muscular cónica que representa perto de 45% do volume 
muscular preenchido pelos músculos escápulo-umerais (Inman et al., 1944). Com origem na 
clavícula (deltóide anterior), acrómio (deltóide médio) e espinha da omoplata (deltóide posterior), 
o músculo cobre toda a articulação gleno-umeral com fibras que convergem para o mesmo local 
de inserção na face externa da diáfise do úmero (“V” deltoideo). Estudos EMG revelaram que o 
deltóide se encontra activo em todos os movimentos do braço (Inman et al., 1944; Sullivan e 
Portney, 1980; Kronberg et al., 1990b; Towsend et al., 1991), sendo sugerido que uma das 
porções funciona sempre como agonista enquanto as restantes são responsáveis pela 
estabilidade da articulação gleno-umeral (Sullivan e Portney, 1980; Basmajian e De Luca, 1985). 
A porção anterior é descrita a propósito dos movimentos de flexão e rotação interna do braço; a 
porção posterior na extensão e rotação externa; e o deltóide médio na abdução. 
 Os músculos angular da omoplata, rombóides, trapézio e grande dentado constituem os 
principais elementos do grupo de músculos axio-escapulares e cujas acções são responsáveis 
pelos movimentos da omoplata e da clavícula. 
 Na elevação do braço o envolvimento dos músculos trapézio e grande dentado é 
fundamental. O trapézio é uma ampla massa muscular, de forma triangular, situado entre a 
coluna vertebral, a omoplata e a cabeça. A orientação média das suas fibras musculares 
determina que o músculo seja, habitualmente, dividido em três porções: trapézio superior, médio 
e inferior. As fibras do trapézio superior com origem no occipital e ligamento cervical posterior 
(ligamento da nuca), orientam-se obliquamente de cima para baixo, de dentro para fora e de 
posterior para anterior. A inserção acontece na face superior do terço externo da clavícula. Por 
sua vez, o trapézio médio apresenta fibras musculares de disposição horizontal, que se 
estendem desde as apófises espinhosas das últimas vértebras cervicais e primeiras dorsais, até 
ao acrómio e lábio superior da espinha da omoplata. Por último, as fibras do trapézio inferior 
originam-se nas últimas oito apófises espinhosas dorsais, dirigindo-se obliquamente para a 
inserção no lábio superior da espinha da omoplata. As acções das três porções do trapézio estão 
associadas aos movimentos de elevação/depressão da omoplata e clavícula e de adução e 
rotação superior da omoplata. Quando a cintura escapular está fixa, o trapézio superior produz, 
ainda, a extensão e rotação da cabeça e cervical. 
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2.1.2.2 Movimentos da articulação gleno-umeral 
 
 2.1.2.2.1 Flexão na articulação gleno-umeral 
 
 Os músculos que cruzam anteriormente a articulação gleno-umeral participam na flexão 
do ombro. Os flexores primários são as fibras anteriores do deltóide e a porção clavicular do 
grande peitoral. O pequeno coraco-braqueal auxilia na flexão, assim como a porção curta do 
bicípete braquial. Pelo facto do bicípete também cruzar a articulação do cotovelo, a sua acção é 
mais efectiva no ombro quando o cotovelo está em extensão completa (Hall, 1993). 
 Basmajian e De Luca (1985) citando Okamoto (1968), referem que existem variações 
substanciais na actividade EMG local, consoante as diferentes aplicações de resistência.   
 Na flexão, o braço move-se para a frente e medialmente num ângulo de 
aproximadamente 45º com o plano sagital. A amplitude de flexão é de aproximadamente 110º, 
sendo que, se for entendida como movimento da cintura escapular, a flexão do membro superior 
em relação ao tronco atinge 180º (Palastanga et al., 2000). 
 
 2.1.2.2.2 Extensão na articulação gleno-umeral 
 
 Quando a extensão do ombro é realizada sem resistência, a força gravitacional é a 
principal promotora da acção, controlando ou interrompendo o movimento com a contracção 
excêntrica dos músculos flexores. Quando está presente uma resistência, a contracção dos 
músculos posteriores da articulação gleno-umeral, particularmente a porção esternocostal do 
músculo grande peitoral, o grande dorsal e o grande redondo, estendem o úmero. As fibras 
posteriores do deltóide auxiliam a extensão, principalmente quando o úmero está rodado 
lateralmente. A porção longa do tricípete braquial também auxilia a acção, devido ao facto do 
músculo cruzar o cotovelo. A sua contribuição é mais efectiva quando o cotovelo está em flexão 
(Hall, 1993).  
 Na extensão, o braço é levado para trás e lateralmente, sendo que a sua amplitude é de 
aproximadamente 70º, e se entendida como movimento da cintura escapular, excede um pouco 
os 90º. É limitada pelo contacto do tubérculo maior do úmero com o arco coraco-acromial 
(Palastanga et al., 2000). 
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2.1.2.2.3 Abdução na articulação gleno-umeral 
 
 As fibras médias do deltóide e o supra-espinhoso são os principais abdutores do úmero. 
Ambos os músculos atravessam o ombro superiormente à articulação gleno-umeral (Hall, 1993).  

O braço move-se antero-lateralmente, afastando-se do tronco, sendo a amplitude total 
de movimento de 120º. Apenas os primeiros 25º ocorrem sem rotação da escápula, de modo que 
entre os 30º e os 180º a rotação da escápula aumenta a abdução do ombro na razão de 2:1. A 
parte terminal da abdução na articulação do ombro é acompanhada por rotação lateral do úmero 
para fornecer superfície articular adicional na cabeça do úmero para a fossa glenóide 
(Palastanga et al., 2000). 

A actividade do deltóide aumenta progressivamente (tornando-se máxima entre os 90º e 
os 180º) (Basmajian e De Luca, 1985), assim como a do supra-espinhoso, que inicia a abdução 
e se mantém activo durante os primeiros 110º (Hall, 1993), tendo este último, no entanto, um 
papel mais quantitativo do que especializado (Basmajian e De Luca, 1985), . Por outro lado, o 
infra-espinhoso, o subescapular e o pequeno redondo neutralizam a componente de 
deslocamento superior da força produzida pelas fibras médias do deltóide (Hall, 1993). 

Segundo Basmajian e De Luca (1985), o bicípete braquial tem apenas um papel 
regulador, mantendo a posição quando o braço está em rotação lateral e o antebraço em 
supinação. 

 
2.1.2.2.4 Adução na articulação gleno-umeral 

 
 Como acontece com a extensão do ombro, a adução na ausência da resistência é 
resultado da força gravitacional, com os abdutores controlando a velocidade do movimento. Com 
a adição de resistência, os principais adutores são o grande dorsal, o grande redondo e a porção 
esternocostal do grande peitoral, que estão localizados na parte inferior da articulação. A porção 
curta do bicípete e a porção longa do tricípete contribuem com pequeno auxílio, e quando o 
braço é elevado acima de 90º, o coraco-braqueal e o subescapular também auxiliam (Hall, 
1993). 
 De acordo com Basmajian e De Luca (1985), o grande peitoral e o grande dorsal 
produzem a adução. Contudo, as fibras posteriores do deltóide também se encontram bastante 
activas, talvez para resistir à rotação medial provocada pelos principais abdutores. 
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2.1.2.2.5 Adução e abdução horizontal na articulação gleno-umeral 
 
 Os músculos anteriores à articulação, incluindo ambas as porções do grande peitoral, as 
fibras anteriores do deltóide e o coraco-braqueal, produzem adução horizontal, com o auxílio da 
porção curta do bicípete braquial. Os músculos posteriores ao eixo articular afectam a abdução 
horizontal. Os principais abdutores horizontais são as porções média e posterior do deltóide, o 
infra-espinhoso e o pequeno redondo, com o auxílio do grande redondo e do grande dorsal  
(Hall, 1993). 
 
 2.1.2.2.6 Rotação medial e lateral do úmero 
 
 A rotação medial do úmero resulta primariamente da acção do subescapular e do grande  
redondo, ambos inserindo-se na parte anterior do úmero. Ambas as porções do grande peitoral, 
as fibras anteriores do deltóide, o grande dorsal e a porção curta do bicípete auxiliam (Hall, 
1993). Para atingir a amplitude máxima de 90º, o antebraço tem de ser puxado atrás do tronco. 
Quando o cotovelo está flectido, exclui-se a possibilidade de pronação ou supinação do 
antebraço (Palastanga et al., 2000). 

Os músculos inseridos na parte posterior do úmero, particularmente o infra-espinhoso e 
o pequeno redondo, produzem rotação lateral, com algum auxílio das fibras posteriores do 
deltóide (Hall, 1993). A rotação tem lugar em torno do eixo longitudinal e tem uma amplitude 
máxima de 80º (Palastanga et al., 2000). 
 
 2.1.3 Articulação do cotovelo e do antebraço 
 
 A articulação do cotovelo pode subdividir-se em três articulações: a articulação do úmero 
com o cúbito, que é uma trocleartrose; a articulação do úmero com o rádio, que é uma 
condilartrose; e a articulação rádio-cubital superior, que é uma trocartrose (Esperança Pina, 
1999). Para estas três articulações existe uma única cavidade articular, uma sinovial e o mesmo 
aparelho ligamentoso (Marques, 2004). 
 A articulação do cotovelo pode executar movimentos de flexão e de extensão que se 
produzem na articulação úmero-antebraquial e movimentos de pronação e supinação que se 
produzem na articulação úmero-radial e rádio-cubital superior e inferior (Marques, 2004). 
 A articulação rádio-cubital inferior é uma trocartrose, reunindo a cabeça do cúbito com a 
cavidade sigmoideia do rádio. 
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 2.1.3.1 Músculos do braço e do antebraço 
 
 Os músculos do braço classificam-se em músculos anteriores do braço e músculos 
posteriores do braço.  

O tricípete braquial está integrado no grupo dos músculos posteriores. É um músculo 
constituído por três porções distintas: uma mais longa, que estende a sua inserção superior até à 
omoplata, a longa porção do tricípete; e duas mais curtas, que se inserem, em cima, no úmero, o 
vasto externo e o vasto interno. Estas três porções são distintas apenas na porção superior do 
músculo, terminando, em baixo, por uma inserção comum sobre o cúbito (Esperança Pina, 
1999). Este músculo actua na extensão do braço (Marques, 2004). 
 Os músculos do antebraço dividem-se em: posteriores, anteriores e externos. 
 Os músculos anteriores do antebraço, em número de oito, distribuem-se, desde a 
superfície até à profundidade, em quatro planos: um primeiro plano, constituído, de fora para 
dentro, pelo redondo pronador, grande palmar, pequeno palmar e cubital anterior. 
 O grande palmar estende-se da epitróclea ao II metacárpico. É um músculo flexor da 
mão sobre o antebraço e deste sobre o braço. Acessoriamente é um abdutor e pronador da mão 
(Esperança Pina, 1999). 
 
Quadro 2 – Músculos do braço e do antebraço (adaptado de Hall, 1993). 

MÚSCULO INSERÇÃO PROXIMAL INSERÇÃO DISTAL ACÇÕES PRIMÁRIAS 
Tricípete Braquial 

 (longa porção) 

Logo abaixo da cavidade 
glenóidea. 

Face superior do olecrânio. Extensão. 

Grande Palmar Face anterior da epitróclea. Face anterior da 
extremidade superior do II 

metacárpico. 

Flexor da mão, 
 Auxilia na abdução e 

pronação da mão. 

 
2.1.3.2 Movimentos do antebraço 

 
 2.1.3.2.1 Flexão no cotovelo 
 
 Os músculos que cruzam a face anterior do cotovelo são flexores, sendo que o mais 
forte na produção da acção é o braquial. Uma vez que a inserção distal do braquial anterior é na 
apófise coronoideia do cúbito, o músculo é igualmente efectivo quando o antebraço está em 
pronação ou supinação (Hall, 1993). 
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 As porções longa e curta do bicípete braquial unem-se distalmente num único tendão, 
que se insere na tuberosidade do rádio. O músculo contribui para a flexão do antebraço quando 
o antebraço está em supinação. Quando o antebraço está em pronação, as alterações na 
posição do rádio fazem com que a sua acção de flexão diminua (Hall,1993). 
 O terceiro contribuinte para a flexão do cotovelo é o longo supinador. Pelo facto de este 
músculo se inserir distalmente na base da apófise estiloideia do rádio, a sua acção como flexor é 
mais efectiva quando o antebraço está em posição neutra, isto é, entre a pronação e a 
supinação máximas (Hall, 1993). 
 A amplitude activa da flexão é de 145º, enquanto que, passivamente, podem ser 
atingidos os 160º. A flexão é limitada, principalmente, pela oposição dos músculos anteriores do 
braço e antebraço, com tensão na parte posterior da cápsula e do tricípete; o impacto entre as 
superfícies ósseas é insignificante (Palastanga et al., 2000). 
 De acordo com Basmajian e De Luca (1985), a sequência cronológica de activação e 
desactivação dos músculos flexores é completamente aleatória. No entanto, todos os 
observadores sugerem que o bicípete, o braquial anterior e o longo supinador diferem na sua 
acção flexora nas três posições do antebraço (pronação, supinação, neutra), sendo que todos os 
músculos actuam maximamente quando um peso é levantado durante a flexão do antebraço em 
posição neutra. 
 
 2.1.3.2.2 Extensão no cotovelo 
 
 O principal extensor do cotovelo é o tricípete, que cruza a face posterior da articulação. 
Embora as três porções tenham inserções proximais separadas, um tendão distal comum insere-
se no olecrânio do cúbito. Embora a inserção distal esteja próxima do eixo de rotação do 
cotovelo, o tamanho e a força do músculo fazem com que a sua acção de extensão seja efectiva. 
Basmajian e De Luca (1985) referem que a porção medial do tricípete está sempre activa, 
tratando-se do principal extensor do cotovelo, e que, contra resistência, as porções lateral e 
longa são também recrutadas. 

O músculo ancónio, relativamente pequeno, que vem da superfície posterior do 
epicôndilo lateral do úmero para a parte lateral do olecrânio e posterior do cúbito, também auxilia 
na extensão (Hall, 1993). 
 A extensão é definida como o retorno do antebraço à posição anatómica. Estritamente 
falando, a amplitude de extensão possível na articulação é zero, desde que a extensão completa 
corresponda à posição anatómica. Contudo, a extensão relativa é sempre possível a partir de 
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qualquer posição da articulação. A extensão activa é produzida pelo tricípete e pelo ancónio, 
enquanto a extensão passiva deve-se à gravidade controlada pela contracção excêntrica dos 
flexores do cotovelo, particularmente quando estamos a baixar um peso. A extensão é 
usualmente limitada por tensão na cápsula articular anterior e nos músculos flexores e em algum 
grau nas partes anteriores dos ligamentos colaterais (Palastanga et al., 2000). 
 
 2.1.3.2.3 Pronação e supinação do antebraço 
 
 A pronação e a supinação do antebraço envolvem a rotação do rádio em torno do cúbito. 
Existem três articulações radiocubitais: a proximal, a média e a distal. A proximal e a distal são 
articulações tipo cilíndrica e a média é uma sindesmose, na qual a membrana  de conexão 
plástica permite a supinação e a pronação e previne o deslocamento longitudinal dos ossos 
(Hall, 1993). 
 Na posição supina, os ossos do antebraço situam-se paralelos um ao outro; portanto, na 
posição anatómica, a palma da mão volta-se para a frente. Na pronação, os ossos do antebraço 
cruzam um com o outro, com o rádio colocado anteriormente ao cúbito; em relação à posição 
anatómica, a palma da mão volta-se para trás (Palastanga et al., 2000). 
 O principal pronador é o quadrado pronador, que se insere distalmente no cúbito e no 
rádio. Quando a pronação é rápida ou sofre resistência, o redondo pronador auxilia (Hall, 1993). 
 O curto supinador é o músculo responsável primariamente pela supinação. Este insere-
se no epicôndilo lateral do úmero e no terço lateral da porção lateral do rádio. Quando o cotovelo 
está em flexão, a tensão no supinador diminui e o bicípete também participa da supinação (Hall, 
1993). 
 Entre os dois movimentos, a supinação é o mais potente. Contudo, tanto num como 
outro, são mais potentes quando o cotovelo está flectido. O antebraço pode ser pronado quase a 
180º, sendo que se o úmero puder rodar, torna-se então possível virar a mão quase a 360º 
(Palastanga et al., 2000). 
 

2.2 Biomecânica 
 
 Durante o início dos anos 70, a comunidade internacional adoptou o termo biomecânica 
para descrever a ciência que se dedica ao estudo dos sistemas biológicos a partir de uma 
perspectiva mecânica, procurando medir, modelar, explicar, equacionar, categorizar e catalogar, 
os padrões dos movimentos das criaturas vivas (Vilas-Boas, 2004). 
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 Assim, a biomecânica do desporto consiste na adaptação deste campo de pesquisa ao 
estudo do movimento do corpo humano em actividades desportivas (Hall, 1991). De acordo com 
Vilas-Boas (2001), o seu grande interesse é o incremento da performance, por exemplo, através 
da identificação de meios para alterar padrões de movimento humano. 

Os métodos utilizados pela biomecânica para abordar as diversas formas de movimento 
são quatro: a antropometria, que estuda os parâmetros necessários para a construção dum 
modelo antropométrico, analisando as dimensões corporais, a proporcionalidade e a composição 
corporal, a cinemetria, que está interessada na descrição do movimento do corpo, a 
dinamometria, que engloba todos os tipos de medidas de força e ainda a distribuição de pressão, 
e a electromiografia, que regista a actividade eléctrica dos músculos (Winter, 1979; Amadio e 
Duarte, 1996; Figueiredo, 2006). 

 
2.2.1 Electromiografia 
 
2.2.1.2 Definição e perspectiva geral 

 
 A electromiografia (EMG), método de estudo da função muscular (Hall, 1993; Amorim et 
al., 1999; Clarys, 2000), consiste no registo da actividade eléctrica muscular, a qual, por sua vez, 
é esperadamente proporcional ao nível de activação muscular e dentro de determinados limites, 
ao nível da força (relativa) produzida pelo músculo em questão (Figueiredo, 2006). 

A EMG constitui actualmente uma técnica privilegiada no estudo do movimento humano, 
assumindo-se como cadeia metodológica fundamental entre os fenómenos neurais implicados 
no controlo do movimento e as suas consequências mecânicas, sendo que o termo 
electromiografia explicita, por si só, o fundamento deste método de estudo da actividade 
neuromuscular: a representação gráfica da actividade eléctrica do músculo (Correia et al., 1993). 

A EMG é o termo genérico que expressa o método de registo da actividade eléctrica de 
um músculo quando realiza contracção (Amadio e Duarte, 1996), através da gravação das 
alterações no potencial eléctrico do músculo geradas a cada contracção provocada pelo impulso 
nervoso motor (Bartlett, 1997). 

Bartlett (1997) salienta que a EMG nos fornece informações sobre o tempo e a 
sequência de actividade dos vários músculos envolvidos nos movimentos desportivos, o que nos 
permite ter acesso a diversos factores relacionados com o nível de prestação. 

O fenómeno electrofisiológico na membrana celular reflecte o estado activo das células 
vivas. Neste sentido, o electromiograma está relacionado com a complexa activação dos 
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músculos esqueléticos que resulta em esforço activo estático e dinâmico e no controlo do 
movimento. A biomecânica da contracção da célula muscular tem vindo a ser estudada tanto a 
nível subcelular como celular, originando uma nova e profunda percepção dos mecanismos 
bioquímicos e mecânicos envolvidos. A excitação electrofisiológica da membrana celular foi 
investigada através do desenvolvimento de técnicas de voltagem, usando microeléctrodos. 
Assim, tornou-se possível a observação electrofisiológica individual dos canais dinâmicos em 
condições controladas. Com eléctrodos maiores, a actividade dos grupos de células musculares 
e músculos completos podem ser observados. Estes sistemas não-invasivos gravam o potencial 
gerado por todas as células musculares dentro de um corpo condutor (Rau et al., 2004). 

Novos desenvolvimentos na metodologia de aquisição relativa aos eléctrodos e ao 
processamento do sinal, assim como a modelação do sinal EMG estão em progresso para a 
melhoria da sua interpretação. Novos métodos de modelar o sinal electromiográfico têm 
oferecido não apenas novos olhares sobre a origem do sinal, mas também um melhor 
entendimento dos factores de distúrbio do sinal (Rau et al., 2004). Segundo De Luca (1997), 
existem factores intrínsecos e extrínsecos que podem afectar o sinal electromiográfico. Os 
factores extrínsecos estão associados à estrutura dos eléctrodos e à sua colocação na superfície 
da pele sobre o músculo, enquanto que os intrínsecos são as características fisiológicas, 
anatómicas e biomecânicas do músculo. Ao contrário dos extrínsecos, os factores intrínsecos 
não são controláveis, devido às limitações do conhecimento e da tecnologia actuais. 

Actualmente, a EMG é utilizada na investigação em diferentes áreas, permitindo estudar, 
por exemplo, o normal funcionamento muscular em determinados movimentos e posturas, a 
actividade muscular em desportos complexos, movimentos ocupacionais e de reabilitação; 
permite ainda estudar as contracções isométricas, avaliar a actividade muscular funcional e 
anatómica, efectuar estudos de coordenação e sincronização, verificar a especificidade e a 
eficiência de programas de treino, realizar estudos sobre a fadiga e, ainda, estudos relacionados 
com a análise da relação força muscular/EMG (Clarys e Cabri, 1993). 

Assim, a EMG pode apresentar de alguma forma, uma correlação com os fenómenos 
internos, e por conta disso, alguns trabalhos têm sido realizados na tentativa de esclarecer a 
relação da electromiografia com as respostas da força muscular (Amadio e Duarte, 1996). 

O sinal fisiológico do sinal EMG é hoje em dia mais claro graças à investigação centrada 
na relação entre o EMG e a força muscular. A importância dos estudos realizados nesta área 
transcende o significado fisiológico das relações encontradas, já que possibilita a validação da 
utilidade do sinal mioeléctrico em aplicações múltiplas. Há uma óbvia procura, em campos como 
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o desporto, a ergonomia e a reabilitação, duma determinação objectiva da força muscular, no 
sentido de quantificar a performance muscular no homem (Correia et al., 1993). 

Segundo Bartlett (1997), se o electromiograma possibilita a medida do nível de excitação 
do músculo e, se a força no músculo depende directamente da sua excitação, então seria de 
esperar uma relação entre a tensão muscular e o EMG devidamente quantificado. 

Por sua vez, Nigg e Herzog (1994) admitem que existe pelo menos uma relação 
qualitativa entre o sinal EMG e a correspondente força muscular. A existência dessa relação não 
é questionada pela comunidade científica mas a sua exacta natureza quantitativa é 
calorosamente debatida. Os mesmos autores referem que a dificuldade em definir esta relação 
está em parte associada com as dificuldades em medir, apropriadamente, o sinal EMG e a força 
de um músculo em particular, e a dissociação temporal entre os dois sinais (electromechanical 
delay – EMD). Estas dificuldades devem-se, por um lado, à possibilidade de interferência de 
sinais EMG de músculos vizinhos que possam também ser gravados (cross-talk) e, por outro 
lado, ao reconhecido e normalmente contabilizado EMD, que é definido como o intervalo de 
tempo entre o início do sinal EMG e o início da força correspondente. 

Correia et al. (1993) enumeram aqueles que consideram ser os aspectos mais 
significativos susceptíveis de interferir na relação EMG/Força: 
 

1- Condições técnicas como o tipo de eléctrodos, orientação e distância que os separa e o 
ponto exacto de colocação no músculo; as influências causadas pela variação da 
impedância da pele, eléctrodos e amplificador; características dos aparelhos de 
amplificação, gravação e integração; início e duração do tempo de recolha do iEMG; 
condições da situação experimental; tratamento matemático dos resultados. 

2- Aspectos da coordenação intermuscular, como a actividade dos músculos vizinhos, 
agonistas, sinérgicos ou fixadores; a possibilidade de alteração do padrão de actividade 
entre os diferentes agonistas; cocontracção dos antagonistas. 

3- Aspectos de coordenação intramuscular, como os tipos de unidades motoras recrutados 
ou o nível de sincronização. 

4- Tipo de músculo: as suas propriedades mecânicas e em particular as suas 
caracterísiticas elásticas; percentuais dos diferentes tipos de fibras; mecanismo de 
coordenação intramuscular predominante; comprimento do músculo; presença de 
“cross-talk” mais significativa nos músculos mais pequenos. 

5- Tipo e velocidade de contracção. 
6- Input neural de origens diversas. 
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7- Fadiga. 
8- Factores individuais como a idade, treino, motivação, etc. 

 
Sob determinadas condições, existe uma relação directa entre os níveis de actividade 

EMG e a produção de força, uma vez que, à medida que os valores de força aumentam, a 
intensidade EMG cresce também. Todavia, essa relação não é sempre linear, comportando-se 
de forma distinta consoante o tipo de contracção (Correia et al., 1998): 
 

 Contracções Isométricas: a relação entre EMG e força é músculo dependente (Acierno et al., 
1995). Esta diferença resulta de algumas diferenças verificadas a vários níveis: recrutamento das 
UM; concentração de fibras de contracção rápida no músculo, bem como em relação aos 
eléctrodos de detecção; cross-talk (já referido anteriormente como um tipo de interferência do 
sinal EMG); interacções entre músculos agonistas e antagonistas; fenómeno de atraso 
electromecânico (Nigg e Herzog, 1994). Foram descobertas tanto relações lineares como não 
lineares (Winter, 2005). 
 

 Contracções Dinâmicas: os estudos realizados são raros e controversos (Nigg e Herzog, 
1994), dado que a relação é bem mais complicada (Acierno et al., 1995). Tal facto deve-se a 
factores como: a modelação do sinal EMG (causada pelo movimento relativo dos eléctrodos em 
relação às fibras activas); a relação força/comprimento do músculo; a possibilidade de actividade 
reflexa; a alteração momentânea do centro de rotação da articulação e do braço do momento 
(Basmajian e De Luca, 1985). Apesar disto parece que a amplitude diminui quando é realizado 
trabalho negativo (contracção excêntrica) (Winter, 2005). 

 
2.2.1.3 Tipos de Electromiografia 

 
 São actualmente utilizadas duas formas diferentes de recolher os sinais EMG: EMG de 
superfície e EMG de profundidade. A diferente forma de recolher o sinal traduz-se em registos de 
EMG com significado distinto e, em consequência, com utilização em áreas diversas (Correia et 
al., 1993). 
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2.2.1.3.1 Electromiografia de Superfície 
 
 É normalmente escolhida pelos investigadores para os estudos cinesiológicos devido ao 
fácil manuseamento e controlo para o experimentador, ao maior conforto para o executante e à 
possibilidade de uma análise global do comportamento dos músculos (Correia et al., 1993). 
 Os eléctrodos de superfície, que consistem em pequenos discos de material condutor, 
são colocados na superfície da pele sobre um músculo ou grupo muscular para captar a 
actividade mioeléctrica global (Hall, 1993). 
  
 2.2.1.3.2 Electromiografia de Profundidade 
 
 A EMG de profundidade baseia-se na colocação de eléctrodos no interior do músculo, 
em contacto directo com as fibras musculares. O registo obtido é resultado dos potenciais de 
acção de um conjunto de fibras musculares localizadas na proximidade do eléctrodo de 
detecção. Até porque as fibras das diferentes unidades motoras se encontram espacialmente 
misturadas umas com as outras, o potencial recolhido neste tipo de EMG não corresponde ao 
potencial de uma unidade motora histológica, mas a uma soma de variações de potencial de um 
conjunto de fibras (Correia et al., 1993). 
 
 2.2.1.4 Captação do Sinal EMG 
 
 2.2.1.4.1 Detecção do Sinal 
 

De acordo com Nigg e Herzog (1994), o EMG é o somatório espacial e temporal de 
potenciais de acção de unidades motoras durante a contracção muscular, medido através de 
eléctrodos especialmente desenvolvidos para essa função. 
 

2.2.1.4.1.1 Eléctrodos de superfície 
 
O eléctrodo de superfície é um sensor normalmente constituído por duas partes 

distintas: superfícies de detecção, normalmente metálicas, que ficam em contacto com a pele e 
captam o sinal mioeléctrico e toda a estrutura que as envolve e suporta (Correia et al., 1993). 



Revisão da Literatura 

18 

A superfície de detecção mais utilizada é a prata, dado apresentar uma polarização 
bastante estável, embora eléctrodos de ferro ou platina também ofereçam uma boa estabilidade 
(Winter, 2005). 

A área de superfície de detecção afecta a impedância e o volume de detecção do 
eléctrodo. Quanto maior é essa superfície, menor a impedância e maior o volume de detecção 
(Correia et al., 1993).  

 
2.2.1.4.1.1.1. Configuração dos eléctrodos 
 
Existem duas técnicas diferentes para recolher o EMG de superfície: monopolar e bipolar 

(Basmajian e De Luca, 1985). Na configuração monopolar apenas um eléctrodo é colocado por 
cima do músculo a investigar. Este eléctrodo detecta o potencial eléctrico relativamente a um 
eléctrodo de referência colocado num local onde não é afectado pela actividade eléctrica gerada 
pelo músculo a ser estudado. Os seus principais problemas são a sua fraca resolução espacial e 
o facto de toda a diferença de potencial eléctrico entre o eléctrodo de referência e o de detecção 
ser recolhida e registada, incluindo sinais não pretendidos como os provenientes dos outros 
músculos. 

Com a configuração bipolar, nenhum destes factores constitui um problema. Neste tipo 
de configuração, as diferenças de potencial são detectadas por duas superfícies em relação a 
um eléctrodo de referência (eléctrodo terra), colocado num ponto neutro em relação ao músculo 
estudado. Os dois sinais captados nas superfícies de detecção dão posteriormente enviados 
para um amplificador diferencial onde a diferença entre os dois eléctrodos é amplificada, sendo 
assim eliminado o sinal comum antes da amplificação (Correia et al., 1993). 

 
2.2.1.4.1.1.2 Distância entre eléctrodos 
 
A distância entre os eléctrodos é um factor determinante a ter em linha de conta pois 

influencia decisivamente o sinal obtido. A distância de 20mm entre os dois eléctrodos parece ser 
a mais aconselhada (Basmajian e De Luca, 1985; De Luca et al., 1990). É sugerida ainda a 
colocação dos eléctrodos, tendo em conta, a forma e volume dos diferentes músculos corporais 
(De Luca et al., 1990). 
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2.2.1.4.1.1.3 Eléctrodos passivos e eléctrodos activos 
 
Os eléctrodos de superfície normalmente utilizados são eléctrodos passivos, que se 

limitam a detectar a actividade mioeléctrica e a enviá-la por cabo (ou por telemetria) para um 
amplificador. 

Por seu lado, os eléctrodos activos, que contém no interior da própria estrutura de 
suporte um pré-amplificador diferencial que subtrai e amplifica o sinal logo à saída da pele, 
permitem que a distância entre a detecção do sinal e o primeiro estágio de amplificação seja o 
mais curta possível. Dessa forma, as interferências produzidas pela deslocação dos cabos 
adicionam-se a um sinal já amplificado, reflectindo-se de forma bastante menos significativa no 
sinal final obtido (Correia et al., 1993). 

 
2.2.1.4.1.1.4 Colocação dos eléctrodos 
 
Dum documento elaborado pela SENIAM (1999) destacamos algumas das 

recomendações europeias para a EMG de superfície, nomeadamente no que diz respeito aos 
cuidados a ter durante as recolhas, que passamos a transcrever: 

 
1- Pele: As propriedades eléctricas da pele influenciam a detecção dos potenciais eléctricos, à 
superfície dos músculos. Em consequência, é necessário preparar a pele adequadamente, de 
forma a reduzir a impedância do conjunto eléctrodo/pele (retirando-se todos os pêlos nas 
zonas a avaliar, esfregando-se de forma abrasiva e limpando-se posteriormente, com a 
aplicação de álcool etílico); 
2- Local: O local onde os eléctrodos são colocados influencia também a qualidade do sinal 
recolhido (como foi apresentado anteriormente). Nas contracções dinâmicas, os eléctrodos 
devem ser colocados o mais próximo possível do meio do ventre muscular; 
3- Orientação: A orientação das duas superfícies de detecção influencia a obtenção do sinal 
EMG. A orientação frequentemente utilizada é a longitudinal, onde a linha que une as duas 
superfícies de detecção deve ser paralela à orientação das fibras musculares, assumindo que 
a orientação das fibras é linear e que as mesmas são paralelas umas às outras; 
4- Fixação: Para assegurar uma boa conexão entre os eléctrodos e a pele, sugere-se a 
utilização de fitas adesivas que exerçam pressão constante sobre os eléctrodos, reduzindo 
assim ao mínimo, a impedância eléctrica entre essas duas estruturas. 
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2.2.1.4.2 Tipos de interferências no Sinal EMG 
 
 Na recolha dos sinais EMG com eléctrodos de superfície, há um conjunto de 
interferências de diversas fontes que podem ser recolhidas e amplificadas em conjunto com o 
sinal mioeléctrico: 
 

1- Artefactos mecânicos: principalmente nos movimentos mais rápidos e amplos, é frequente 
o sinal EMG conter interferências, fruto das alterações de baixa frequência da linha de base, 
devidas fundamentalmente ao movimento dos eléctrodos e dos seus cabos de ligação; 
2- Sinusóides de 50 ciclos: tipos de interferências eléctricas originadas em campos 
electromagnéticos provenientes da corrente de sector ou de aparelhos eléctricos vizinhos, os 
quais produzem um ruído caracterizado por sinusóides com frequência de 50 ciclos por 
segundo; 
3- Electrocardiograma: quando os eléctrodos são colocados em músculos próximos do 
coração, pode ocorrer o registo simultâneo do electrocardiograma; 
4- “Cross-talk”: recolha de sinais de outros músculos que não se pretende estudar. 

 
2.2.1.4.3 Amplificação do sinal 

 
 O sinal EMG, resultante da activação dos tecidos excitáveis, é geralmente de um nível 
muito baixo para ser imediatamente visualizado. Os sinais biológicos registados a partir de 
nervos e músculos, ocorrem na faixa entre vários microvolts até milivolts. É por isso necessário 
algum processamento do sinal através de amplificadores (Amorim et al., 1999). 
 No entanto, a voltagem apresentada pelos sinais mioeléctricos deve ser tida em conta 
durante o processo de amplificação, no sentido de limitar a distorção das características do sinal 
obtido (Acierno et al., 1995). 

Embora uma parte significativa das interferências possa ser despistada antes da 
amplificação, pelo aperfeiçoamento adaptado do equipamento de recolha e pelo seu 
manuseamento metódico e cuidado, são também determinantes nessa função as características 
e versatilidade do sistema de amplificação utilizado (Correia et al., 1993). 

De acordo com Winter (2005), as características determinantes dos amplificadores EMG 
são: ganho, banda passante, impedância de entrada, resposta de frequência e factor de rejeição 
do modo comum. 
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No Quadro 3, encontram-se descritos os valores sugeridos por alguns autores para 
essas características.  
 
Quadro 3 – Características determinantes dos amplificadores EMG. 

Características 
Autores 

Ganho Banda 
Passante 

Impedância de 
entrada 

Factor de 
rejeição comum 

De Luca (1997) - 20-500 Hz > 100 MΩ > 80 dB 

Correia et al. (1993) 100-1000 10/20-1000 Hz > 1 MΩ > 80 dB 

Winter (2005) 100-10000 10-1000 Hz > 1 MΩ > 80 dB 

 
2.2.1.4.4 Filtragem 

 
 Para controlar a frequência de resposta do amplificador e assegurar que o sinal gravado 
contém o mínimo de ruído e que, quando digitalizados, foram evitados erros de amostragem 
(aliasing), foram desenvolvidos os filtros de altas-frequências (high-pass-filters), de baixas-
frequências (low-pass-filters) e banda passante (bandpass-filters) (Clarys e Cabri, 1993). 
 
 2.2.1.5 Análise e processamento do sinal 
 

2.2.1.5.1 Digitalização 
 
 Os sinais electromiográficos são normalmente contínuos no tempo. No entanto, como os 
processos mais evoluídos de processamento e armazenagem de dados, estão associados à 
utilização de tecnologia digital, torna-se necessária uma transformação destes sinais contínuos 
em sinais discretos. Esta operação é executada por meio de uma placa de conversão analógico 
digital. 
 Para que o processo de amostragem não conduza a perda de informação do sinal 
armazenado, ou seja, para que o sinal possa ser regenerado a partir da sequência de amostras 
obtidas, é necessário que a frequência de amostragem seja, pelo menos, duas vezes superior à 
máxima frequência presente no sinal – Teorema de Nyquist, 1928 (Correia et al., 1993). 
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2.2.1.5.2 Processamento 
 
 2.2.1.5.2.1 Análise Qualitativa do Sinal EMG em Bruto 
 
 Podemos distinguir três características fundamentais na avaliação da curva EMG: 
amplitude, duração e frequência (Correia et al., 1993). 
 
 2.2.1.5.2.1.1 Amplitude 
  
 O sinal EMG (detectado através de eléctrodos de superfície) segue, normalmente, uma 
distribuição “gaussiana” (curva de Gauss) com média igual a zero e desvio padrão na ordem dos 
microvolts (Clarys e Cabri, 1993). 
 A amplitude da curva EMG varia com a quantidade de actividade eléctrica detectada no 
músculo a cada momento e fornece-nos informação sobre a intensidade de activação do 
músculo. O sinal EMG apresenta um leque de amplitudes que varia entre os 10 microvolts e os 5 
milivolts pico a pico (Correia et al., 1993). 
 
 2.2.1.5.2.1.2 Duração 
 
 A duração da actividade EMG corresponde ao período de activação do músculo 
estudado e dela podemos ter uma ideia aproximada com uma simples observação da curva “a 
olho nu” (Correia et al., 1993). 
 
 2.2.1.5.2.1.3 Frequência 
 
 A distribuição das frequências do sinal EMG deve-se a um conjunto amplo de factores 
de diversa ordem, tais como: composição do músculo; propriedades dos eléctrodos; propriedade 
do local onde os eléctrodos são colocados; características do potencial de acção das fibras 
musculares activas, e os processos de coordenação intramuscular (Sousa, 2006). 
 
 2.2.1.5.2.2 Análise Quantitativa do Sinal EMG 
 
 A análise meramente qualitativa do sinal EMG em bruto é insuficiente para as diversas 
utilizações experimentais que a EMG hoje em dia preenche. No sentido de se conseguir a sua 
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tradução num sinal mensurável e dele se retirar o máximo de informação, a curva EMG é sujeita 
a diferentes e sucessivas transformações (Correia et al., 1993). 
 Existem dois tipos de técnicas de processamento utilizadas na investigação 
cinesiológica: processamento no domínio temporal e processamento no domínio da frequência 
(Nigg e Herzog, 1994; Bartlett, 1997; Correia et al., 1998; Sousa, 2006). 
 
 2.2.1.5.2.2.1 Processamento no domínio temporal 
 
 Para a concretização desta tarefa, são utilizados diversos processos de transformação 
da curva que visam caracterizar e medir a intensidade do sinal durante o tempo de contracção 
(Correia et al., 1998): 
 
 2.2.1.5.2.2.1.1 Filtragem Digital 
 
 Esta técnica consiste em submeter a curva em bruto a um filtro que suprima as 
oscilações de frequência acima e abaixo de determinados valores. A escolha desses valores 
varia com factores relacionados com os objectivos do estudo, a tarefa estudada ou as condições 
metodológicas (Correia et al., 1998). 
 
 2.2.1.5.2.2.1.2 Remoção da componente DC 
 
 A componente DC é uma componente contínua que provoca uma deslocação, da linha 
de base do sinal e é provocado por fenómenos electroquímicos (Correia e Mil-Homens, 2004) ou 
por limitações dos amplificadores (Basmajian e De Luca, 1985). Assim, dever-se-à subtrair a 
média do sinal, a este mesmo. 
 
 2.2.1.5.2.2.1.3 Rectificação 
 
 É uma operação normalmente utilizada de forma a permitir a posterior integração do 
sinal, já que transforma uma curva com valores positivos e negativos, de média igual a zero, 
numa curva de valores absolutos, todos positivos (Correia et al., 1998). 
 Existem duas formas distintas de proceder à rectificação: eliminando os valores 
negativos (“half-wave-rectification”), ou adicionando-os aos positivos (“full-wave-rectification”). A 
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segunda é a mais utilizada, uma vez que retém toda a energia do sinal (Basmajian e De Luca, 
1985; Herzog et al., 1994). 
 
 2.2.1.5.2.2.1.4 Normalização em amplitude 
 
 Uma das principais dificuldades que surge no estudo experimental da EMG, é a grande 
variabilidade que o sinal apresenta quando comparadas diferentes execuções do mesmo 
indivíduo ou de diferentes indivíduos (Clarys e Cabri, 1993). O valor absoluto da intensidade do 
sinal EMG fornece-nos por isso pouco informação, sobretudo quando lidamos com sinais de 
indivíduos diferentes ou do mesmo indivíduo em dias diferentes. Uma das formas de obstar a 
esta limitação é a normalização em amplitude das curvas EMG, técnica que consiste em na 
transformação dos valores absolutos de amplitude das curvas que se pretendem comparar, em 
valores relativos a um EMG referência considerado como 100% (Correia et al., 1998). 
 A determinação do valor de referência 100% pode ser calculado através: 
  

1- Da contracção isométrica voluntária máxima (CVM); 
2- Do maior pico de actividade verificado nas várias repetições; 
3- Da média dos três picos de actividade num teste de CVM; 
4- Do valor médio do EMG; 
5- Do valor do sinal EMG em repouso. 

 
2.2.1.5.2.2.1.5 Suavização 

 
 Uma forma de reduzir a variabilidade que caracteriza o sinal EMG consiste em eliminar 
as variações muito bruscas dos valores de amplitude do sinal rectificado, através da suavização 
da curva, que pode ser obtida de forma analógica ou digital (Correia et al., 1998). Esta 
eliminação pode ser acompanhada pela utilização de filtros de baixas frequências (Nigg e 
Herzog, 1994). Outra forma de suavização é a determinação do envolvente da curva 
electromiográfica (envelope linear) (Clarys e Cabri, 1993; Winter, 2005). 
 

2.2.1.5.2.2.1.6 Integração  
 
 A iEMG, a mais frequentemente forma de processamento do sinal EMG (Basmajian e De 
Luca, 1985), tem sido muito relacionada à força muscular (Nigg e Herzog, 1994). 
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A interpretação correcta da iEMG é puramente matemática, o output do sinal é dado por 
um número de impulso proporcional à área do EMG, ou seja, ao impulso eléctrico (Basmajian e 
De Luca, 1985). 
 
 2.2.1.5.2.2.1.7 Determinação das curvas médias 
 
 Mesmo quando um movimento é reproduzido com precisão nas mesmas condições, 
existe uma variação apreciável no sinal EMG de execução para execução. Assim, é frequente 
recorrer-se a uma curva média representativa de um conjunto de execuções e não analisar 
individualmente as curvas de EMG de superfície. 
 Para a determinação das curvas médias, é necessário assegurar dois aspectos 
fundamentais: a sincronização dos diferentes sinais que contribuem para a média e a 
normalização em tempo (Correia et al., 1998).  
 
 2.2.1.5.2.2.2.Processamento no domínio da frequência 
 
 Este estudo do sinal EMG tem sido alvo de muita atenção, fundamentalmente devido à 
predominância das componentes de baixa ou alta-frequência do sinal com o aumento da fadiga 
muscular. 
 Os mais importantes parâmetros para analisar a densidade espectral do sinal EMG são 
a frequência média e a mediana de frequência. Por frequência média, entende-se o valor de 
frequência que divide a amplitude do espectro EMG em duas áreas iguais. A mediana da 
frequência define-se como a soma dos primeiros momentos de frequência divididos pela área 
abaixo da curva amplitude-frequência (Nigg e Herzog, 1994). 
 
 2.2.1.6 EMG e o Estudo dos Movimentos Desportivos 
 
 A generalidade das actividades desportivas tem subjacente padrões motores altamente 
complexos, geralmente exacerbados não só pelas forças externas que neles actuam, como 
também pelos impactos e equipamentos desportivos utilizados durante o próprio movimento 
(Clarys e Cabri, 1993). O estudo EMG do padrão do movimento desportivo é, portanto, a 
expressão dinâmica do envolvimento de músculos específicos que detêm uma participação 
própria nesse mesmo movimento (Figueiredo, 2006; Sousa, 2006). 
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2.3 Técnica de Remate 
 
2.3.1 Definição de técnica desportiva 
 
Existem várias definições de técnica de desportiva, Weineck (1986) considera técnica 

desportiva, os processos desenvolvidos, geralmente pela prática, para resolver determinado 
problema motor de forma mais racional e económica. A técnica de uma modalidade desportiva 
corresponde a um certo tipo de motor ideal que, mesmo consumado nas suas características 
motoras, pode sofrer uma modificação que corresponde aos dados individuais. 

Donskoj e Zatziorskij (1983) referem que o estudo de uma técnica, tem como ponto de 
partida a observação do gesto. A observação e o decurso do seu movimento como um todo é 
quase impossível, conseguindo-se somente observar no decurso de um movimento 
características qualitativas e quantitativas (Costa, 1996). 

Quanto às características qualitativas, Costa (1996) refere que estas incluem o ritmo do 
movimento, características da relação entre movimentos parciais e a transmissão de movimento, 
fluência do movimento, constância do movimento (características da repetição constante), 
precisão do movimento, proporção do movimento (características da extensão espacial), 
velocidade do movimento e potência envolvida no movimento. 

As características quantitativas incluem dimensões da estrutura cinemática e dinâmica 
do movimento. Características cinemáticas são classificadas como pertencendo à estrutura 
espacial, à estrutura temporal e à estrutura espaço-temporal do movimento. O estudo da 
estrutura espacial do movimento fornece informações sobre a organização da posição das partes 
do corpo em fases particulares do movimento, o da estrutura temporal fornece informações 
sobre o tempo dispendido em cada fase e o da estrutura espaço-temporal do movimento fornece 
informações sobre a velocidade das alterações de posição das partes do corpo entre fases 
consecutivas do movimento, ou seja, estas características reflectem e descrevem a história real 
do movimento fornecendo um quadro exterior desse movimento (Donskoj e Zatziorskij, 1983; 
Costa, 1996). Segundo os mesmos autores, por seu lado, as características dinâmicas, 
descrevem as causas mecânicas da origem e da alteração em estado (in locus) e em posição do 
elemento em movimento, que ocorre sob a forma de uma interacção de forças entre partes do 
corpo (alteração da posição). 
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2.3.2 Definição de remate 
 
Alcalde (1991) define o remate como um gesto técnico de grande complexidade motora 

que necessita de estar bem ajustado às variáveis que o condicionam, devendo realizar-se no 
local e no momento adequado. 

Já Silva et al. (2004) definem-no como a acção técnica que projecta a bola para a baliza 
adversária com o objectivo de obtenção de golo. 

Assim, o sucesso de um jogador que realiza a técnica de remate no PA é avaliado pela 
sua capacidade de marcar golos. O objectivo do jogador é largar a bola numa localização 
específica com a devida velocidade para aumentar a sua hipótese de marcar golo. (Feltner e 
Nelson, 1996) 

O remate resulta da coordenação das acções colectivas e de domínio da técnica dos 
jogadores no ataque que dirigem os seus esforços para a concretização do golo. (Graziano, 
1997). 

É um gesto compósito de mais que um segmento com vários movimentos que têm como 
origem as articulações do ombro, cotovelo e pulso, mobilizando o braço, antebraço e mão 
(Soares, 1995). 

 
2.3.2.1 Caracterização da técnica de remate de frente 
 

 
Figura 2 – Remate de Frente. 

Em desportos como o voleibol, o andebol, o ténis ou o basebol alguns dos gestos 
técnicos dominantes enquadram-se numa categoria de movimentos do membro superior em que 
a mão percorre  trajectórias por cima da cabeça.   
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Várias designações são atribuídas a este tipo de remate: “overhand” (Clarys et al., 1992; 
Feltner e Taylor, 1997; França, 2000); de frente (Riera, 1998; Silva et al., 2004); com braço 
armado (Barguilla, 2000); “overarm” (Stirn e Strojnik, 2006). 

Na literatura anglo-saxónica estas modalidades são descritas sob a designação de 
“overhead activities” envolvem movimentos amplos do braço realizados segundo uma sequência 
de acções conhecida sob a designação de “ciclo de lançamento” (“throwing cycle”) (Whiting et 

al., 1985; Bayens, 1997; Burkhart et al., 2003b; Myers et al., 2005), no qual se distinguem três 
etapas principais: preparatória, de aceleração e de desaceleração. Na fase preparatória, o 
movimento do braço caracteriza-se pela combinação da abdução horizontal e rotação externa do 
braço, enquanto que nas etapas de aceleração e desaceleração o movimento é o resultado da 
combinação da adução com a rotação interna do braço. A separar as fases de aceleração e 
desaceleração encontra-se o “momento de intenção”, que em alguns desportos corresponde à 
saída da bola (e.g. remate de andebol), e noutros é coincidente com o momento de contacto com 
a bola (e.g. remate de voleibol). As duas últimas fases do ciclo distinguem-se mais pelo tipo de 
activação muscular do que propriamente pelas características cinemáticas. Assim, enquanto que 
a fase de aceleração é dominada pelas contracções concêntricas, na fase de desaceleração 
predominam as contracções do tipo excêntrico. (Pascoal e Tainha, 2006). 

Segundo Clarys e Lewillie (1971), num estudo em que pretendiam descrever o 
movimento do ombro e do pulso durante o remate em PA, o movimento divide-se em quatro 
fases: a primeira corresponde à posição inicial; a segunda, à saída do tronco da água, 
acompanhado pela elevação do ombro e do pulso; a terceira, ao movimento do ombro e do pulso 
para a frente, sendo que à medida que o braço de lançamento se aproxima da extensão 
completa, o ombro vai saindo cada vez mais da água; e, por fim, a quarta fase em que a bola é 
largada. 

 
2.3.2.2 Caracterização do remate sueco 
 
Habitualmente realizado em acções de nado ofensivo, caracteriza-se por um agarre 

superior ou inferior da bola, com a mão em pronação e com a zona dorsal à frente da face do 
jogador. O dedo polegar deve ficar na parte inferior da bola no instante em que o braço se 
encontra armado. A partir desta posição inicial (braço armado), efectua-se a extensão do braço 
com a mão em flexão dorsal e rotação interna projectando a bola na direcção desejada. A mão 
deverá situar-se à frente do ombro do braço de remate ou, no máximo, à frente da face do 
jogador (Riera, 1998; Silva et al., 2004). 
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Segundo França (2000), o “push-shot” é executado quando o jogador está a nadar crol e 
quando feito a grande velocidade é muito eficiente. A pega é feita com a pressão da mão na 
bola, rodando-a para baixo. O braço está flectido executando depois a sua extensão para a 
frente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 – Remate sueco. 

 
2.3.2.3 Caracterização do remate “lateralizado” 

 

 
Figura 4 – Remate “lateralizado”. 

 
 Este remate é realizado, na posição vertical, com o braço em extensão e lateralmente 
como o lançamento do disco no Atletismo. Apesar de na literatura, surgir como um erro técnico, 
a aparente frequência e sucesso com que surge no jogo de Pólo Aquático, justifica a escolha por 
este tipo de remate. 
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2.4 Estudos realizados 
 
 A grande quantidade de literatura existente na área da natação contém informação 
pouco objectiva acerca das habilidades e competências do Pólo Aquático. 
 Apesar dos investigadores terem já estudado numerosos aspectos acerca do “overhead 
throwing”, existem poucas informações sobre o seu padrão em jogadores de Pólo Aquático. O 
padrão em outros desportos mais populares, como o baseball, tem sido estudado de forma 
bastante exaustiva, mas como existem diferenças no envolvimento do “lançamento” (por 
exemplo, o tamanho da bola, a falta de apoio no solo) estes não são directamente aplicáveis ao 
remate no Pólo Aquático (Whiting et al., 1985). 

No que diz respeito à EMG, e mais especificamente, ao estudo das técnicas de remate, 
encontramos apenas um estudo (Clarys et al., 1992). Os autores deste estudo afirmam que uma 
boa sincronização de lançamento é iniciada pela co-contracção dos músculos bicípete femoral e 
recto femoral, seguido pela importante actividade do grande peitoral. A verdadeira fase de acção 
revelou uma importante co-contracção dos músculos tricípete braquial e bicípete braquial. 

Contudo, noutras áreas da biomecânica, nomeadamente na cinemática, encontramos 
alguns estudos que nos ajudam a entender a acção de remate no PA. Whiting et al. (1985) 
referem que o ciclo de lançamento se caracteriza inicialmente por uma flexão do cotovelo 
seguida por uma rápida extensão à medida que o lançamento progride até ao momento de 
largada da bola. 

Nos últimos anos, na área da Fisioterapia, foi realizado um estudo comparativo da 
cinemática tridimensional do ombro em praticantes e não praticantes de PA. Tainha (2004) 
pretendia verificar a existência de retracções das estruturas anteriores do ombro (cápsulo-
ligamentares e musculares) em jogadoras de PA em comparação com sujeitos não praticantes e, 
também de analisar o envolvimento da participação relativa da cintura escapular nos testes de 
retracção de rotação externa e abdução horizontal. Os resultados obtidos sobre a participação 
da omoplata no movimento de elevação do braço vêm reforçar as conclusões de outros estudos 
já realizados em desportos que utilizam o remate. A maioria destes estudos utilizou a 
electromiografia e baseia as suas conclusões na hipótese que a origem desta alteração 
cinemática se deve essencialmente à participação muscular durante a elevação do braço. 
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3. Objectivos e Hipóteses 
 
 3.1 Objectivos 
 
 3.1.1 Gerais 
 
 O objectivo geral do presente estudo é comparar, em três tipos de remate distintos 
(remate de frente – RF – remate sueco – RS – e remate “lateralizado” – RL), a participação dos 
seguintes músculos: Grande Palmar; Grande Peitoral (porção clavicular); Deltóide (porção 
anterior); Trapézio (porção superior); Tricípete Braquial (longa porção); Grande Dorsal. 
 
 3.1.2 Específicos 
 
 Foram definidos os seguintes objectivos específicos: 
 
(i) Avaliar o tempo de activação dos músculos Grande Palmar, Grande Peitoral (porção 
clavicular), Deltóide (porção anterior), Trapézio (porção superior), Tricípete (longa porção) e 
Grande Dorsal, na execução de três remates distintos em Pólo Aquático: remate de frente, 
remate sueco e remate “lateralizado”; 
 
(ii) Avaliar a iEMG dos músculos Grande Palmar, Grande Peitoral (porção clavicular), Deltóide 
(porção anterior), Trapézio (porção superior), Tricípete (longa porção) e Grande Dorsal, na 
execução de três remates distintos em Pólo Aquático: remate de frente, remate sueco e remate 
“lateralizado”; 
 
 3.2 Hipóteses 
 
 Decorrente dos objectivos acima definidos, e tendo por base bibliográfica o Capítulo da 
Revisão da Literatura, formularam-se as seguintes hipóteses:  
 
Hipótese 1:  O tempo de activação dos músculos estudados, difere entre os três remates. 
 
Hipótese 2: O iEMG dos músculos estudados, difere entre os três remates. 
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4. Material e Métodos 
 

4.1 Caracterização da amostra 
 
 De acordo com os objectivos, apresentam-se de seguida os dados relativos à amostra. 
Esta foi constituída por 6 sujeitos, sendo 3 do género masculino e 3 do género feminino. Todos 
faziam parte de equipas que, na época 2006/2007, ficaram classificadas nos 4 primeiros lugares 
da 1ª Divisão, e representavam as respectivas Selecções Nacionais Absolutas. No entanto, a 
frequência de treino de todos eles variava apenas entre as 3 e as 5 sessões/semana. Os valores 
relativos aos seus parâmetros físicos são apresentados no Quadro 4. 
 
Quadro 4 - Caracterização da amostra em função das características físicas (média e desvio-padrão). 

PARÂMETROS INDIVÍDUOS 
Idade (anos) 21,67±1,63 
Altura (cm) 171±0,07 
Peso (kg) 65,5±7,71 

Mão preferida Direita 
 
 Os sujeitos participaram de forma voluntária, tendo-lhes sido explicado, previamente, 
todo o protocolo experimental. 
 
 4.2 Metodologia 
 
 A recolha de dados para o estudo teve lugar numa piscina de 25 metros, coberta e 
aquecida.  

Os sujeitos realizaram três séries de três remates, alternando sempre os vários tipos de 
remate. Os remates de frente e “lateralizado” foram executados na linha dos 5 metros, enquanto 
que o remate sueco foi antecedido por 2/3 braçadas na técnica de crol pólo, sendo executados já 
próximo da linha dos 2 metros. 

O registo de imagens foi efectuado através de duas câmaras de vídeo da marca Sony, 
modelo GR-SX1, sistema digital, colocada nos planos frontal e sagital. Para ambas as 
câmaras, utilizou-se posteriormente o programa APAS (Ariel Dynamics Inc, USA) para o 
tratamento e recolha dos dados do registo vídeo. 
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A sincronização entre o sinal electromiográfico e o registo vídeo foi realizada através de 
um sinal luminoso, sendo este marcado no vídeo uma vez dado o início à recolha de dados pelo 
electromiógrafo. 
 De seguida enumeram-se e descrevem-se os procedimentos utilizados, que 
antecederam a recolha do sinal electromiográfico. 
 

4.2.1 Procedimentos 
 

4.2.1.1 Preparação da Pele 
 
 Inicialmente procedeu-se à preparação da pele, como depilar a pele à superfície da área 
do músculo onde se irão colocar os eléctrodos; abrasão, removendo a superfície morta da pele e 
a limpeza da superfície de detecção com álcool etílico (Basmajian e De Luca, 1985; Correia et 
al., 1993), de forma a remover a camada sebácea e, consequentemente, diminuir a resistência 
cutânea e/ou variações nos resultados causadas por este motivo. 
 

4.2.1.2 Colocação dos Eléctrodos 
 
 Para a colocação dos eléctrodos, utilizaram-se os procedimentos recomendados na 
Europa, provenientes do projecto SENIAM (1999). Os eléctrodos foram colados à pele adjacente 
ao ventre do músculo em estudo, a uma distância de aproximadamente 20 milímetros entre si e 
alinhados segundo  a orientação média das fibras musculares.  

O eléctrodo de referência (terra) foi colocado sobre a clavícula, visto este ser o ponto 
ósseo mais próximo do local de colocação dos eléctrodos, bem como pelo facto de não interferir 
com o movimento do jogador. 
 

4.2.1.3 Fixação e impermeabilização dos Eléctrodos 
 
 Para a fixação e impermeabilização dos eléctrodos, primeiramente utilizou-se uma 
camada de pensos Tegaderm3M (5x7cm), na tentativa de isolar e impedir a entrada de água. 
Para aumentar a resistência do material ao meio aquoso e permitir uma maior 
impermeabilização, procedemos à cobertura de todos os  eléctrodos (já cobertos com uma 
camada de pensos) e cabelagem, com fita adesiva tipo silver tape. 
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Todo o processo de colocação dos eléctrodos, pré-amplificador e pensos impermeáveis 
foi realizado na piscina, dentro de uma sala com ar condicionado, de forma a reduzir a 
temperatura ambiente e a humidade do ar. 
 Antes de iniciar o protocolo já apresentado, os jogadores realizaram uma contracção 
isométrica voluntária máxima, induzida por resistência manual dos investigadores. Este aspecto 
do protocolo prende-se com a necessidade de se proceder, na análise quantitativa, à 
normalização dos resultados, permitindo a comparação entre os músculos estudados (Basmajian 
e De Luca, 1985; Correia e Mil-Homens, 2004). 
 

4.2.1.4 Aquisição dos dados 
 
 O registo EMG dos músculos foi efectuado por EMG de superfície, através de eléctrodos 
de superfície Ag/AgCl (Unilect) circulares com um diâmetro de 5 milímetros, de configuração 
bipolar e activos colocados sobre as respectivas porções dos músculos, sendo que um dos 
eléctrodos, o de terra, foi colocado sobre a clavícula. O pré-amplificador (2,5x1,8cm) utilizado foi 
AD621 BN, com um ganho de 100 e um CMRR igual a 110 DB (Carvalho et al., 1999). Esta série 
garante um pequeno ganho de valores de erro e de ruído (Gonçalves et al., 2006). O sinal 
registado foi “transportado” por cabos de 25 metros para o amplificador principal, onde foi 
condicionado e amplificado 11 vezes, numa amplificação total do sistema de 1100 (Gonçalves et 
al., 2006). O isolamento dos eléctrodos activos foi realizado com uma cola especial (Araldit). 
 

A fim de evitar qualquer perturbação aos jogadores, todos os cabos dos eléctrodos 
foram unidos num cabo único, saindo este, na parte supero-posterior do fato de banho utilizado 
(fato fastskin completo – marca Speedo). Este cabo que se formou saindo do fato de banho, foi 
fixo a um sistema de roldana desenvolvido para o efeito. Este sistema foi formado por uma 
roldana que deslizava sobre um cabo de aço preso de parede a parede atravessando a piscina 
no sentido longitudinal, na pista 4 (pista de teste), um mosquetão fez a ligação entre o cabo 
único vindo do nadador à roldana e a um elástico. Este, por sua vez, permitiu alguma 
flexibilidade ao sistema, diminuindo assim a possibilidade da existência de artefactos mecânicos 
relacionados com a tensão dos cabos. Desta forma, permitiu-se a ligação deste cabo até um 
receptor exterior (electromiógrafo). 
 

Os sinais adquiridos pelo electromiógrafo foram convertidos por um conversor analógico-
digital (A/D) a 16 bits de resolução (BIOPAC Systems, Inc) e com um input voltage range de +/- 



Material e Métodos 

36 

10 volts, a uma taxa de aquisição de 1000 amostras por segundo, com possibilidade de obter até 
8 canais para EMG de superfície (sendo alimentado por uma bateria de 15 volts – 10x1,5V), que 
permitiu a posterior importação do sinal EMG para um PC, bem como o respectivo tratamento. 

 
4.3 Análise e Tratamento dos Dados Experimentais 

 
 O sinal EMG bruto só nos permite interpretar, qualitativamente, os dados experimentais 
obtidos. Deste modo, e de forma a possibilitar também uma análise quantitativa do sinal 
electromiográfico do músculo pré-determinado, procedeu-se ao processamento desse sinal 
através do programa de aquisição e tratamento de dados Acqknowledge 3.2.5 (BIOPAC System, 
Inc). 
 Os passos utilizados para o tratamento do sinal fisiológico registado foram os seguintes: 
(i) suavização (smoothing); (ii) remoção da componente contínua (DC offset); (iii) rectificação 
(full-wave); (iv) filtragem passa baixo (low-pass-filter) e (v) normalização. 
 As rotinas efectuadas para o tratamento do sinal electromiográfico encontram-se abaixo 
descritas. 
 

(i) Como primeiro passo procedeu-se à suavização da curva, através de um filtro 
digital, submetendo assim a curva a um filtro que suprimiu as oscilações de 
frequência acima e abaixo de determinados valores, relacionado com o objectivo do 
estudo. Assim e após uma análise das curvas em causa, optou-se por um filtro de 
baixa frequência de 25 Hz e um filtro de alta frequência de 450 Hz; 

 
(ii) Posteriormente realizou-se a remoção da componente comum (DC offset), que é um 

sinal comum que não tem qualquer relação com a actividade mioeléctrica resultando 
de fenómenos electroquímicos entre os eléctrodos e a pele. 

 
(iii) De seguida, o sinal foi rectificado (full-wave rectification) utilizando-se a técnica de 

inversão dos valores negativos, adicionando-os aos positivos, mantendo assim, toda 
a energia do sinal; 

 
(iv) Relativamente à filtragem do sinal, utilizaram-se filtros passa baixo do tipo Hamming 

com uma frequência de corte de 10 Hz, rejeitando as frequências não relevantes 
para as curvas; 
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(v) Por fim, o último passo consistiu na transformação dos valores absolutos de 
amplitude das diferentes curvas que se pretendem comparar, em valores relativos a 
um electromiograma de referência (Contracção Isométrica Voluntária Máxima) 
considerado como 100%, apresentando assim um outro significado mecânico e 
funcional. 

 
4.4 Procedimentos Estatísticos 

 
 Para o tratamento dos dados foram utilizados os programas de estatística SPSS 14.0, 
bem como o programa Microsoft Excel 2002. 
 Na análise de dados utilizou-se a estatística descritiva, calculando a média (x) e desvio-
padrão (dp). Para a comparação de grupos em função dos músculos e em função dos remates 
usámos a ANOVA para medidas independentes. O nível de significância utilizado para rejeição 
da hipótese nula em todos os testes estatísticos foi fixado em 0,05. 
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5. Apresentação e Discussão dos Resultados 
 
 5.1 Análise e processamento do sinal EMG 
 
 5.1.1 Análise Qualitativa do sinal EMG 
 
 O electromiograma produzido pela actividade eléctrica do músculo durante a contracção 
consiste num padrão visual de curvas com amplitude e frequência (Kreighbaum e Barthels, 
1996). De seguida, apresentaremos, para cada um dos três remates, o padrão electromiográfico 
dos seis músculos estudados: Grande Palmar, Grande Peitoral (porção clavicular), Deltóide 
(porção anterior), Trapézio (porção superior), Tricípete Braquial (longa porção) e Grande Dorsal. 
 Na Figura 5 podemos observar os electromiogramas (filtrados e rectificados) 
concernentes aos músculos Deltóide e Trapézio durante a execução do remate de frente. 
 

 
Figura 5 - Exemplos de EMG (sinal filtrado e rectificado) dos músculos Deltóide (verde) e Trapézio (azul) no remate 
de frente.  

 
 Podemos verificar através da Figura 5 que os dois músculos têm participações diferentes 
na globalidade do remate. Enquanto que o Trapézio apresenta dois picos de actividade, o 
deltóide apresenta uma actividade crescente ao longo do remate até à fase final onde começa a 
diminuir. 
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Figura 6 - Exemplos de EMG (sinal filtrado e rectificado) dos músculos Deltóide (verde) e Trapézio (azul) no remate 
sueco.  

 
 No remate sueco (Figura 6) podemos verificar que o músculo Trapézio manifesta uma 
dinâmica diferente da apresentada durante o remate de frente, tendo uma atitude relativamente 
constante ao longo de todo o gesto. Por sua vez, o Deltóide apresenta apenas um pico de 
actividade na fase final do remate. 
 

 
Figura 7 - Exemplos de EMG (sinal filtrado e rectificado) dos músculos Deltóide (verde) e Trapézio (azul) no remate 
“lateralizado”.  
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 Observando a Figura 7, verificamos que, tanto o Deltóide como o Trapézio, apresentam 
dois picos de actividade, um numa fase intermédia e outro na fase final do movimento. 
 

 
Figura 8 - Exemplos de EMG (sinal filtrado e rectificado) dos músculos Grande Peitoral (azul) e Grande Dorsal 
(preto) no remate de frente.  

 
 Relativamente aos músculos Grande Peitoral e Grande Dorsal (Figura 8), verificamos 
que, na execução do remate de frente, existem algumas variações pouco significativas nas suas 
intensidade até à fase final do remate onde surge um pico máximo. 
 Já no remate sueco (Figura 9), os dois músculos revelaram-se bastante activos durante 
todo o movimento. Contudo, no final do movimento, o músculo Grande Peitoral tem um grande 
pico de actividade. 
 Na Figura 10, podemos observar que, na execução do remate “lateralizado”, apenas no 
fim do remate estes assumem um papel activo. 
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Figura 9 - Exemplos de EMG (sinal filtrado e rectificado) dos músculos Grande Peitoral (azul) e Grande Dorsal 
(preto) no remate sueco.  

 

 
Figura 10 - Exemplos de EMG (sinal filtrado e rectificado) dos músculos Grande Peitoral (azul) e Grande Dorsal 
(preto) no remate “lateralizado”.  

 
 Podemos observar na Figura 11, o exemplo do padrão de actividade dos músculos 
Grande Palmar e Tricípete no remate de frente. 
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Figura 11 - Exemplos de EMG (sinal filtrado e rectificado) dos músculos Grande Palmar (vermelho) e Tricípete 
(violeta) no remate de frente.  

 
 No remate de frente, os músculos Grande Palmar e Tricípete apresentam o seu maior 
pico de actividade nos últimos instantes do movimento. Contudo, no remate sueco (Figura 12), 
ambos se manifestam de forma mais expressiva em duas fases distintas, no início e no fim do 
remate, sendo que, relativamente ao Grande Palmar, o segundo pico é maior. 
 

 
Figura 12 - Exemplos de EMG (sinal filtrado e rectificado) dos músculos Grande Palmar (vermelho) e Tricípete 
(violeta) no remate sueco. 
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Figura 13 - Exemplos de EMG (sinal filtrado e rectificado) dos músculos Grande Palmar (vermelho) e Tricípete 
(violeta) no remate “lateralizado”. 

 
 Como podemos observar na Figura 13, durante o remate “lateralizado”, o Grande Palmar 
apresenta um pico menor de actividade nos instantes iniciais e um pico de actividade maior na 
fase final. Por seu lado, o Tricípete apresenta dois picos de actividade, um nos instantes iniciais 
e outro um pouco menor numa fase intermédia do remate. 
 Os exemplos previamente apresentados representam o padrão de actividade dos seis 
músculos em estudo em cada um dos três remates realizados pelos sujeitos da amostra. 
Tentaremos, em seguida, comparar os nossos resultados com algumas descrições encontradas 
na literatura sobre estes remates. 
 Relativamente ao remate de frente, Tainha (2004) refere que, na fase preparatória, o 
braço responsável pelo remate encontra-se fora de água, com a bola, posicionado atrás do corpo 
(ombro 90º de abdução, rotação externa máxima, retracção ou adução da omoplata e flexão do 
cotovelo), sendo que um dos músculos que mantém a abdução do braço durante todo o 
movimento de remate é o Deltóide. Justifica-se, então, a actividade do músculo Deltóide durante 
a execução do remate de frente. Segundo a mesma autora, nesta fase, também o Trapézio 
desempenha um papel fundamental contribuindo para a elevação do braço através da adução da 
omoplata. 
 Quanto ao Grande Peitoral e ao Grande Dorsal, verificamos que a sua actividade 
aumenta na segunda metade do remate, o que corrobora o estudo de Tainha (2004) quando 
refere que estes são dois dos músculos principais na fase de aceleração, fase que se caracteriza 
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pelo início da acção explosiva de extensão do cotovelo, rotação interna do braço (pela qual são 
responsáveis estes dois músculos), manutenção da abdução do ombro nos 90º e alguma flexão 
horizontal à medida que o braço se projecta para a frente.  
 O Grande Palmar e o Tricípete apresentam-se particularmente activos na fase final do 
remate. Relativamente ao Grande Palmar, definido por Esperança Pina (1999) como sendo um 
flexor da mão sobre o antebraço, o seu pico de actividade está de acordo com esse mesmo 
movimento dado que essa acção faz parte da descrição técnica deste gesto (Clarys e Lewillie, 
1971). 
 Relativamente ao Tricípete, a sua acção como extensor do cotovelo é também muito 
importante na fase de aceleração, fase final do remate, na medida em que controla a extensão 
do cotovelo (Tainha, 2004). 
 A nível de execução técnica, o remate sueco difere bastante do “tradicional” remate de 
frente, em primeiro lugar, pela posição horizontal do tronco, dado que é habitualmente realizado 
em acções de nado, e em segundo lugar, pela extensão do braço com a mão em flexão dorsal e 
rotação interna, à frente da face do jogador (Riera, 1998). Tal como seria de esperar, músculos 
como o Grande Peitoral, Deltóide, como flexores e o Grande Dorsal e o Tricípete, pelo seu papel 
como extensores, e o Grande Palmar, como flexor da mão, revelam grandes picos de actividade. 
 Apesar de partilhar algumas características com o remate de frente, com a alteração da 
posição do braço de flectido para estendido, previam-se algumas diferenças no padrão de 
actividade muscular do remate “lateralizado”. Ao nível do Deltóide e do Trapézio as 
manifestações são muito semelhantes, assim como ao nível do Grande Peitoral e do Grande 
Dorsal, em que os seus maiores picos de actividade se localizam, em ambos os casos, no final 
do gesto. As maiores diferenças estão talvez no padrão de actividade do tricípete que, no remate 
de frente, apenas se manifesta nos instantes finais do movimento, enquanto que neste caso, vai 
sofrendo altos e baixos durante a execução do remate. O Grande Palmar também tem como pico 
da sua actividade o final do remate, altura em que através da flexão do pulso se dá o lançamento 
e consequente perda de contacto com a bola. 
 Apesar de ter sido feita apenas uma análise qualitativa dos dados, sem verificar a 
existência de diferenças estatisticamente significativas, podemos concluir que existem variações 
não só nos valores de contracção dos diversos músculos, mas também na dinâmica dessas 
mesmas contracções nomeadamente nos músculos Deltóide, Trapézio, Grande Peitoral e 
Grande Dorsal entre os remates de frente e “lateralizado” e o remate sueco, e no músculo 
Tricípete entre os remates de frente e sueco e o remate “lateralizado”. 
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5.1.2 Análise Quantitativa do sinal EMG 
 
 5.1.2.1 Tempo de Activação 
 
 Em seguida, apresentaremos os dados relativos aos seis músculos estudados, 
comparando o seu tempo de activação na realização dos três remates analisados (de frente, 
sueco e “lateralizado”). Consideramos que o músculo se encontrava activo, quando este 
apresentava valores superiores a 10% do pico máximo de actividade dinâmica. 

Na Figura 14 e no Quadro 5, apresentamos a análise efectuada, referente ao tempo de 
activação. 
 
Quadro 5 - Resultados dos valores de Tempo de Activação para os músculos Grande Palmar, Grande Peitoral, 
Deltóide, Trapézio, Tricípete e Grande Dorsal, na execução de três tipos de remates distintos (de frente, sueco e 

“lateralizado”) (média, desvio-padrão e valor de prova). 
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 Figura 14 - Resultados dos valores do Tempo de Activação para os músculos Grande Palmar, Grande Peitoral, 
Deltóide, Trapézio, Tricípete e Grande Dorsal, na execução de três tipos de remates distintos (de frente, sueco e 
“lateralizado”) (média e desvio-padrão). 

 De Frente Sueco “Lateralizado” 
Grande Palmar 0,6918±0,41809 0,8109±0,33236 0,7321±0,44793 
Grande Peitoral 0,4444±0,23257 0,4334±0,32380 0,3620±0,27682 

Deltóide 0,6778±0,14920*2 0,6290±0,24410 0,4940±0,27295 
Trapézio 0,7779±0,25512 0,7074±0,24822 0,7558±0,21588 
Tricípete 0,4943±0,35763 0,5867±0,27874 0,8381±0,43441*2 

Grande Dorsal 0,8533±0,43535 0,7735±0,35048 1,0437±0,35193 
*1 Diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) entre RF e RS 
*2 Diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) entre RF e RL 
*3  Diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) entre RS e RL 

*2

*2
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Através da análise da Figura 14 e do Quadro 5, podemos concluir que existem 
diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) no que concerne aos músculos Deltóide e 
Tricípete na realização dos remates de frente e “lateralizado”. No caso do Deltóide, verifica-se 
que no remate de frente o tempo de activação é significativamente mais elevado do que no 
remate “lateralizado”, e consequência deste facto é o valor de prova de 0,042. Nos resultados 
relativos ao Tricípete, verifica-se o contrário, isto é, os valores do tempo de activação são 
superiores para o remate “lateralizado”, sendo que o valor de prova foi de 0,017. 

Relativamente ao Tricípete, embora não se verifiquem diferenças significativas, há ainda 
uma tendência para que o tempo de activação seja superior no remate “lateralizado” em relação 
ao remate sueco (p=0,071). 

Apesar de não terem sido encontradas diferenças estatisticamente significativas, 
verifica-se também uma tendência para que, relativamente ao músculo Grande Dorsal, no 
remate “lateralizado” o tempo de activação seja superior do que no remate sueco (p=0,063).  

Parece-nos importante salientar que os elevados valores de desvio-padrão obtidos, 
podem estar relacionados com as variações técnicas inter-individuais dos sujeitos da amostra. 
Estes valores podem ter influenciado negativamente os resultados estatísticos. 

 
5.1.2.2 iEMG 
 
A interpretação correcta do conceito de integral (iEMG) é puramente matemática, e 

consiste na determinação da área delimitada pela curva rectificada (Correia e Mil-Homens, 
2004). O output do sinal é dado por um número de impulso proporcional à área do EMG, ou seja, 
ao impulso eléctrico (Basmajian e De Luca, 1985). Existem, assim, relações fortes entre o iEMG 
e os parâmetros biomecânicos da acção desenvolvida pelos músculos, indicador da intensidade 
da acção muscular (Clarys e Cabri, 1993). Apresentaremos, então, os valores de iEMG obtidos 
para cada um dos músculos, em função dos três tipos de remates estudados (de frente, sueco e 
“lateralizado”) – Figura 15 e Quadro 6. 

Através do gráfico e dos dados apresentados no quadro podemos constatar que com a 
excepção dos músculos Grande Peitoral, entre o remate “lateralizado” e o remate sueco 
(p=0,010), e Trapézio, entre o remate sueco e o remate de frente (p=0,037), não existem 
diferenças estatisticamente significativas nos vários músculos entre os diferentes tipos de 
remates. Para o Grande Peitoral, os valores são superiores no remate “lateralizado” e para o 
Trapézio são superiores no remate sueco. 
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Contudo, no Tricípete e no Grande Peitoral, parecem existir algumas tendências que nos 
parecem importante referenciar. No primeiro caso, entre os remates sueco e “lateralizado”, com 
uma tendência para encontrar valores superiores no remate sueco (p=0,063), e no segundo 
caso, entre os remates de frente e sueco, com uma tendência para encontrar valores de iEMG 
superiores no remate de frente (p=0,075). 

Tal como para os valores do tempo de activação, pensamos que os elevados valores de 
desvio-padrão obtidos puderam estar relacionados com as variações na técnica dos remates dos 
sujeitos da amostra, assim como, com as variações inter-individuais na solicitação dos diversos 
músculos. 

 
Quadro 6 - Resultados dos valores do iEMG para os músculos Grande Palmar, Grande Peitoral, Deltóide, Trapézio, 
Tricípete e Grande Dorsal, na execução de três tipos de remates distintos (de frente, sueco e “lateralizado”) (média, 
desvio-padrão e valor de prova). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15 - Resultados dos valores do iEMG para os músculos Grande Palmar, Grande Peitoral, Deltóide, Trapézio, 
Tricípete e Grande Dorsal, na execução de três tipos de remates distintos (de frente, sueco e “lateralizado”) (média 
e desvio-padrão). 

 De Frente Sueco “Lateralizado” 
Grande Palmar 0,1044±0,03142 0,1390±0,07691 0,1519±0,13907 
Grande Peitoral 0,0919±0,04249 0,0497±0,04805 0,0995±0,05576*3   

Deltóide 0,1438±0,13338 0,1507±0,12309 0,1494±0,13101 
Trapézio 0,1671±0,08033 0,2654±0,18181*1 0,2272±0,09969 
Tricípete 0,0871±0,06212 0,0989±0,05606 0,0651±0,02769 

Grande Dorsal 0,1365±0,10780 0,1422±0,06241 0,1801±0,13161 
*1 Diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) entre RF e RS 
*2 Diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) entre RF e RL 
*3  Diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) entre RS e RL 
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 As diferenças encontradas ficaram um pouco aquém do que era expectável, visto 
tratarem-se de técnicas que, a nível visual, nos pareciam bastante diferentes. No entanto, o facto 
de em todas elas se realizarem acções musculares semelhantes, como por exemplo, a extensão 
do cotovelo, a flexão do pulso e a abdução, explica que os músculos tenham valores 
aproximados de iEMG.  
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6. Conclusões 
 
 Os registos electromiográficos dos três tipos de remates, de frente, sueco e “lateralizado, 
de acordo com os objectivos formulados para o presente estudo, permitiram-nos concluir que: 
 

• No tempo de activação do Deltóide e do Tricípete Braquial foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas entre o remate de frente e o remate “lateralizado”, com 
valores superiores para o remate de frente, no primeiro caso, e para o remate 
“lateralizado” no segundo caso; 

 

• Na análise dos valores de iEMG do Grande Peitoral, foram encontradas diferenças 
significativas entre os valores do remate sueco e do remate “lateralizado”, sendo 
superiores no segundo caso; já no Trapézio, apresentam-se diferenças significativas 
entre o remate de frente e o remate sueco, com valores superiores no remate sueco. 

 
Devemos ter em consideração que, por se tratar dum estudo pioneiro em Portugal, e por 

não termos conhecimento de ter sido feito em qualquer outro país, não é possível compará-lo 
com outros dados, o que limitou bastante a nossa discussão. No entanto, procuramos, sempre 
que possível, justificar os resultados obtidos com a descrição técnica dos gestos disponível na 
literatura da modalidade. 

Para estudos futuros, sugerimos que utilizem uma amostra maior, que permita diminuir 
as variações técnicas que se revelaram nos resultados obtidos pelos diferentes sujeitos, assim 
como, estabelecer uma comparação entre os resultados dos dois géneros. 

Este estudo permitiu-nos ainda concluir que todos os músculos, com diferenças 
significativas ou não, participam nos três remates estudados, sendo por isso importante que lhes 
seja dada a devida importância quer no planeamento do treino da força quer na prevenção de 
lesões, já que são constantemente requisitados.  
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