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A técnica constitui um dos principais factores de rendimento no desporto em geral,

mas que ganha especial relevo em modalidades realizadas em meios particulares, como é o

caso da natação. Nesta modalidade, o desenvolvimento qualitativo do gesto desportivo é não

apenas determinante, como o processo que lhe está subjacente é especialmente difícil; difícil

porque  a  especificidade  do  meio  impõe  subtilezas  muito  particulares  à  execução,  mas

também  porque  o  facto  dos  movimentos  se  realizarem  na  interface  ar/água,  torna  a

observação, pelo treinador, especialmente limitada. Nesta conformidade urge proceder-se ao

desenvolvimento: (i) de meios especiais de registo de imagens de duplo-meio; (ii) de meios

de  avaliação biomecânica do gesto  que sejam válidos  e  interactivos  com o processo  de

treino; (iii) de sistemas de biofeedback que reforcem a capacidade de reconhecimento, pelo

executante, das consequências motoras das suas acções e (iv) de soluções integradas dos

sistemas referidos antes, que revelem capacidade real de intervenção positiva no processo

de treino.

É  exactamente  neste  domínio  que  se  insere  este  estudo,  muito  concretamente

perspectivando a validação, enquanto sistema instrumentado de apoio ao treino da técnica

em natação, de um conjunto de sistemas que integra: (i) o velocímetro por cabo de última

geração,  e  que  proporciona,  em  tempo  real,  informação  biomecanicamente  relevante  e

sofisticada; (ii) um sistema desenvolvido pelos gabinetes de natação e de biomecânica da

FCDEF - UP, baseado no upgrade (para imagens em follow up) do sistema imagiológico de

duplo-meio descrito por Vilas-Boas et al. (1997) para o registo de imagens de nadadores e

(iii)  a  emissão,  em FM,  e  captação/disponibilização  auricular,  de  um sinal  acústico,  de

frequência  variável  em  função  da  velocidade  de  nado,  que  proporciona  um  feedback

concomitante à execução do nadador, quer para este, quer para o respectivo treinador.

Através  das  informações  obtidas  por  meio  do  sistema  integrado  em  causa,  o

professor/treinador  poderá,  de  maneira  interactiva  e  precisa,  apresentar  ao  seu  nadador,
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opções para a melhoria do respectivo gesto técnico e critérios objectivos de ponderação da

evolução da respectiva capacidade circunstancial de execução.

Os equipamentos projectados e desenvolvidos são: (i) velocímetro; (ii) dispositivo

de  captação  de  imagens  de  duplo  meio  e  (iii)  produção,  emissão  e  recepção  de  sinal

acústico,  utilizados  respectivamente  para:  registar  a  leitura  da  flutuação  intracíclica  da

velocidade horizontal do nado; captar imagens de duas câmaras e gravá-las já devidamente

misturadas e emitir um sinal acústico, de frequência variável em função da velocidade do

nado. 

O velocímetro  apresentado na Figura 1,  consiste  num dispositivo de medição de

velocidade de desenrolamento de um fio que o nadador leva preso à altura da anca, onde um

sensor incremental com uma resolução de 500 pontos por volta, e um motor de freio que

garanta que a inércia de todo o sistema seja insignificante, mantendo o fio permanentemente

esticado. Assim, como pode ser visto na Figura 2, o fio está enrolado na roldana A que está

acoplada ao motor. O fio passa pela roldana B que tem um diâmetro útil, implicando que o

codificador incremental que está acoplado a esta, gere um impulso a cada desenrolamento

do fio.

 

Foi criado um suporte informático em linguagem  Labview  que se divide em duas

sequências: (i) inserção dos dados pessoais do nadador e (ii) obtenção de dados do ensaio.

A  primeira  corresponde  à  inserção  de  dados  do  nadador  -  Figura  3  (nome;

sobrenome;  idade;  peso;  altura;  género  e  observações)  -,  configurando  os  ficheiros

necessários  ao  armazenamento  da  informação  obtida  pelo  ensaio  e  mais  algumas

configurações que podem ser executadas sem interferir directamente com o mesmo. O não

preenchimento  de  algum campo  de  dados  implica  a  não  continuidade  da  execução  do

programa, ficando assim pendente até à sua complementação. Preenchidos todos os campos

de dados do nadador, serão criados os ficheiros onde será armazenada toda a informação

obtida no ensaio (Figura 4), de dois modos distintos:

2

Figura 1. Velocímetro. Figura 2. Mecanismo interno do
velocímetro.



• Um ficheiro para análise mais profunda, compatível com o Microsoft Excel, onde

são guardados todos os valores amostrados de velocidade, ao longo de todo o

ensaio,  sendo  também  incluída  toda  a  informação  sobre  o  nadador  (dados

pessoais).

• Em outro ficheiro, é guardado o gráfico de velocidade obtido no último ensaio e

as informações  mais importantes  resultantes  desse  ensaio,  como a velocidade

média, desvio padrão, coeficiente de variação, distância percorrida, etc.

Com estes  dois  ficheiros  devidamente  guardados  (existe  verificação  de  erros  de

escrita de ficheiros para disco), realiza-se a segunda sequência, que consiste na obtenção de

dados do ensaio propriamente dito.

Nesta etapa,  existe  um ciclo que é  executado enquanto o ensaio não acabar,  por

indicação dada por  STOP.  Esse  ciclo vai  calculando o valor  da velocidade e  desenha o

gráfico de velocidade  à  medida  que  os dados do sensor  vão chegando à  porta  paralela.

Dentro deste ciclo é realizada, então, a aquisição dos dados da porta (vindos do sensor),

calculada  a  respectiva  velocidade  instantânea,  que  é  então  desenhada  no  gráfico  e

armazenada em vector temporário para a posterior gravação em disco. Emitida a ordem com

o  comando  de  STOP, fica  caracterizado  o  fim  do  ensaio,  desta  forma,  as  instruções

seguintes podem então ser executadas (Figura 5).
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Figura 3. Página de configuração do ensaio Figura 4. Criação de ficheiros

Figura 5. Curva gráfica de todo o ensaio.



Um bloco seguinte refere-se ao cálculo de alguns valores relevantes ao ensaio tais

como: ciclo típico, tempo e velocidade dos pontos notáveis e aceleração (Figura 6).

Estando estes valores disponíveis, é efectuada a escrita de dados para ficheiro. Aqui

a execução divide-se em duas partes simultâneas. Uma de escrita de valores para análise

posterior em ficheiro csv, compatível com qualquer folha de cálculo. Enquanto que a outra,

diz respeito à introdução no ficheiro de relatório (html) dos valores relevantes calculados

anteriormente, assim como a inserção nesse ficheiro de análise mais básica dos ensaios da

imagem com o gráfico, que contém a curva de velocidade instantânea obtida pelo nadador

no ensaio efectuado. Após a escrita nos ficheiros desta informação, o programa termina,

estando pronto para a execução de um novo ensaio.

 O sistema de captação de imagens vídeo de duplo-meio, captadas em  follow up,

sincronizadas  com os resultados  velocimétricos  em tempo real  (Figuras 7 e  8),  consiste

numa uma câmara de vídeo SVHS comum com lentes zoom (JVC GR-SX1 SVHS) e uma

câmara  de  vigia  subaquática  (B/W  Submergible  Camera - AC 230V).  Ambos os  eixos

ópticos  das  câmaras  foram  mantidos  perpendicularmente  ao  eixo  de  deslocamento  do

nadador e ligeiramente convergentes entre  si para garantir  a reconstrução da imagem de

duplo-meio. 

O par de câmaras foi ajustado e alinhado através de um referencial visual externo de

forma rectangular plana e por um nadador visível pelas duas câmaras, colocados no plano

do movimento, para que a linha de separação das duas imagens coincidisse com a linha da

água. As imagens das duas câmaras foram depois integradas num mesmo visor através de

uma mesa de mistura digital AV (Panasonic WJ - AVE55), ao mesmo instante em que uma

outra  mesa  de  mistura  digital  AV (WJ  -  AVE5)  recebia  o  sinal  vídeo  do  PC  portátil

(Toshiba PSA60E) com a imagem gráfica do velocímetro. Após a mistura, as imagens eram

recebidas por um gravador de vídeo (Panasonic AG 7350 SVHS) onde foram registadas em
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Figura 6. Gráfico do ciclo típico médio.



fita magnética SVHS, para em seguida serem apresentadas em um monitor (Sony Color

Triniton UO 1444).

O sistema de disponibilização para o nadador e treinador, em tempo real, do sinal

velocimétrico acústico de frequência variável é composto a partir de uma placa emissora

acoplada a porta áudio do velocímetro (Figura 9), o sinal é captado por um receptor digital

(Roadstar AM/FM TRA - 2221D) Figura 10 e recebido pelo nadador/treinador por meio de

um auscultador Figura 11.

Após a execução de um protocolo experimental, com nadadores de ambos os sexos

nas categorias juvenil, júnior e sénior, ficou evidenciado que a nova tecnologia empregada

constitui num novo marco na aquisição de imagens de duplo-meio, captadas em follow up,

sincronizadas  com  os  resultados  velocimétricos  em  tempo  real  e  o  sinal  acústico,  de

frequência  variável  em  função  da  velocidade  de  nado,  proporciona  um  feedback

concomitante à execução do nadador, quer para este, quer para o respectivo treinador.
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Figura 7. Sistema duplo meio. Figura 8. Sistema duplo meio integrado 

Figura 10. Receptor e auricular.Figura 9. Placa emissora e
receptor.

Figura 11. Auricular.
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