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RESUMO 

A natação é uma modalidade esportiva mundialmente praticada por 
deficientes visuais, que acarreta, entre vários benefícios, a melhoria da capacidade 
de orientação e mobilidade e da sociabilização. Como prática de alto rendimento, 
esta modalidade, oportuniza o deficiente visual mostrar suas potencialidades. 
Devido à sua especificidade, o atleta de natação deficiente visual, reage de forma 
distinta aos diferentes estímulos que esta modalidade proporciona. Desta forma, 
torna-se pertinente o estudo das diferentes componentes nesta modalidade em 
atletas deficientes visuais. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi 
investigar a cinética e a cinemática da saída de bloco em natação de atletas 
deficientes visuais e correlacionar estas variáveis. Para o efeito foram comparados 
os parâmetros de desempenho entre nadadores deficientes visuais (cegos e baixa 
visão) e os normovisuais. A amostra foi constituída por 16 atletas, de ambos os 
sexos, sendo 4 cegos (2 do sexo masculino e 2 do sexo feminino), 2 atletas com 
baixa visão (1 sexo masculino e 1 do sexo feminino), e 10 normovisuais (6 do sexo 
masculino e 4 do sexo feminino). Foi efetuada para a análise inferencial através do 
teste de Shapiro-Wilk, uma estatística inferencial através de um teste T para 
medidas independentes e para correlção entre as variáveis usou-se o teste de 
correlação de pearson. Todos os pressupostos de utilização da estatística 
paramétrica foram assegurados e o nível de significância foi mantido em 5%. Nos 
resultados da variável dinamométrica, nas fases de tempo de bloco, tempo em 5 
metros e tempo em 16 metros as diferenças foram significativamente, (p=0,030, 
p=0,029 e p=0,001, tempo de bloco, 5 e 16 metros, respetivamente), menores para 
os nadadores normovisuais. Na variável cinética, o pico de força resultante dos 
nadadores normovisuais foi significativamente, (p=0,024), maior que dos 
nadadores deficientes visuais. O ângulo de saída dos nadadores normovisuais foi 
também significativamente, (p=0,030), maior que dos nadadores deficientes 
visuais. As fases de tempo de reação, tempo de vôo, forças horizontal e vertical, 
ângulo de entrada e distância de vôo, não apresentaram diferenças significativas. 
Foi observada uma correlação, significativa, entre as variáveis: o tempo de bloco e 
o tempo em 5 metros (0,688); o tempo de bloco e o tempo em 16 metros (0,689); 
tempo em 5 metros e o tempo em 16 metros (0,928); e o tempo de voo e o ângulo 
de saída (0,941). O pico de força apresentou sempre um correlação significativa 
com todas as restantes variáveis em estudo com exceção  do tempo de reação e o 
ângulo entrada. Concluindo que a ausência da visão acarreta defasagem na 
performance e nos resultados em provas de natação de alto rendimento em 
relação a nadadores normovisuais. Existe uma necessidade de enfatizar as fases 
da saída de maneira segmentada dessas variáveis para melhor assimilação do 
nadador deficiente visual, principalmente na aplicação da força durante a saída de 
bloco, pelo resultado encontrado na correlação do pico de força e as demais  
variáveis, através do trabalho direcionado aos membros inferiores, seja ele cego 
ou baixa visão, sugerindo que se realizem mais investigações sobre o assunto 
para subsidiar os técnicos de deficientes visuais. Além disso, indica-se também um 
estudo mais aprofundado na fase de tempo de reação, pois o atleta deficiente 
visual manteve-se oscilando na linha de base apresentando grandes ruídos nas 
curvas de força. 
 

Palavras-chave: Natação, Deficiente Visual, Cinemática, Cinética, Saída de Bloco 



 

ABSTRACT 

Swimming is a sport practiced worldwide by the visually impaired, which 
entails, among many benefits, the improvement of career management skills and 
mobility and socialization. How high yield practice this mode, favors the visually 
impaired to show their potential. Due to its specificity, the visually impaired athlete 
swimming, reacts differently to different stimuli that this mode offers. Thus, it 
becomes relevant the study of the different components in this mode for visually 
impaired athletes. Thus, the aim of this study was to investigate the kinetics and 
kinematics of the block start in swimming visually impaired athletes and correlate 
these variables. To this end we compared the performance parameters of visually 
impaired swimmers (blind and low vision) and the sighted. The sample consisted of 
16 athletes, of both sexes, being blind 4 (2 male and 2 female), two athletes with 
low vision (1 male and 1 female), and 10 sighted (6 males and 4 females). It was 
made for inferential analysis through the Shapiro-Wilk test, an inferential statistics 
through a T test for independent measures and correlção between variables we 
used the pearson correlation test. All the conditions of use of parametric statistics 
were provided and the level of significance was maintained at 5%. The results of 
the variable torque at the stage of block, time 5 meters and 16 meters long in the 
differences were significant (p = 0.030, p = 0.029 and p = 0.001, time block, 5 and 
16 meters, respectively), lower for sighted swimmers. In kinetic variable, the peak 
resultant force of the sighted swimmers was significantly (p = 0.024) greater than 
the visually impaired swimmers. The start angle of the sighted swimmers was also 
significantly (p = 0.030), higher than the visually impaired swimmers. The stages of 
reaction time, flight time, horizontal and vertical forces, entry angle and distance of 
flight, no significant differences. A significant correlation was observed between the 
variables: time and block time in 5 meters (0.688); the block time and time in 16 
metres (0.689); time in 5 meters and time in 16 metres (0.928); and the time of 
flight and the input angle (0.941). The peak of force always presented a significant 
correlation with all other variables under study with the exception of the reaction 
time and the input angle. Concluding that the absence of vision entails lag in 
performance and results in high performance swimming events regarding sighted 
swimmers. There is a need to emphasize the phases of the segmented way out of 
these variables for better assimilation of visually impaired swimmer, especially in 
the application of force during the block start, the results found in the correlation 
peak force and the other variables, through work directed to the lower limbs, 
whether blind or low vision, suggesting that there will be more research on the 
subject to support the visually impaired technicians. Furthermore, it is also indicates 
further study the reaction time phase as the visually handicapped player swings 
remained at baseline noise having large power in curves. 
 
Keywords: Swimming, Visually Impaired, Kinematics, Kinetics, Start
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1. INTRODUÇÃO 

A perda ou o mau funcionamento de um dos sistemas sensoriais, (visão, 

audição, olfato, tato e paladar), terá implicações na qualidade da informação 

que será recebida e, consequentemente, no desenvolvimento do indivíduo, 

forçando a adaptações, que podem modificar o seu conceito em relação ao 

meio que o rodeia. Tal fato pode ser percebido no período de infância do ser 

humano, que ao nascer ainda não tem os seus órgãos sensoriais e cognitivos 

totalmente desenvolvidos, gerando respostas retardadas, (Costa, 2005).  

A visão é um dos sentidos que nos faz ter a noção de toda a essência, 

aspecto físico e espaço do indivíduo, tornando-se por isso uma deficiência 

limitadora e com necessidade de uma grande adaptação, (Moreira, 2006), 

(Fugita, 2003).  

Segundo os últimos dados, de 2011, da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), cerca de 1% da população mundial apresenta algum grau de 

deficiência visual. Mais de 90% encontram-se nos países em desenvolvimento. 

Nos países desenvolvidos, a população com deficiência visual é composta por 

cerca de 5% de crianças, enquanto os idosos são 75% desse contingente. No 

Brasil, existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 

582 mil cegos e 6 milhões com baixa visão, segundo dados do Censo 2010, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A prática desportiva é um meio importante para a formação global do 

indivíduo, tornando-se uma ferrramenta imprescindível para sociabilização dos 

deficientes visuais, (Pereira, 2008). 

Uma das modalidades mais praticadas por pessoas deficientes visuais, 

no Brasil, é a natação, constatada através dos eventos organizados pelo 

Comitê Paralimpico Brasileiro – CPB. Sua prática não se restringe ao lazer, 

mas como uma profissão (atleta paralímpico), com a organização de 

Campeonatos Nacionais, Campeonatos Mundiais e incluída nas Paralimpíadas. 

Especificamente para o deficiente visual, a natação permite melhorar a  



 Introdução 
	  

3 

formação corporal, a orientação, a mobilidade, a interação social, bem como, o 

desenvolvimento de suas potencialidades na área do alto rendimento, (Vieira, 

2006). 

Em competições de natação, em geral, a partida em provas de 

velocidade é um elemento essencial na quebra de um recorde. Segundo os 

estudos de Doucet, Guillemot, Lassonde, Gagné e Leclerc, (2005), existe uma 

outra diferença entre os atletas deficientes visuais e normovisuais. Os 

indivíduos deficientes visuais apresentam uma capacidade auditiva espacial 

melhor que a de indivíduos normovisuais, como compensação da perda da 

visão. Em compensação os indivíduos de baixa visão tendem a ter uma 

dificuldade maior, de acordo com o autor, por usar o resíduo visual para suas 

tarefas diárias, exercitando menos o sentido auditivo. 

Para Maglisho, (2003), Blanksby, Wearne e Elliott, (2002), o nadador 

deveria disponibilizar um período de seu treinamento para aperfeiçoar as 

técnicas da saída. Pereira, (2001), que afirmou que a saída é responsável por 

11% do tempo total de uma prova, já Lyttle e Benjanuvatra, (2004), mostraram 

que em provas de velocidade, o tempo de saída chega a 30% do tempo total 

de uma prova.  

Responder com elevado grau de rapidez aos estímulos que nos são 

apresentados assume um papel preponderante e decisivo, em especial no 

contexto desportivo, definindo o sucesso ou o fracasso das ações dos 

intervenientes, (Elipot et al., 2009). 

Desta forma, a velocidade com que é processada a informação, 

nomeadamente ao nível do sistema nervoso central e o conhecimento dos 

mecanismos que intervêm nas diferentes fases, tem sido objeto de estudo de 

Elipot et al., (2009).  

Segundo Vieira, (2006), o desenvolvimento cognitivo da pessoa 

deficiente visual, sob o ponto de vista da ausência da capacidade perceptiva 

visual, é influenciado, pois o indivíduo deixa de receber através do sentido da 

visão a posição relativa entre os diferentes objetos, dificultando a sua 
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construção de ‘imagem’ de conjunto, as propriedades dos diferentes materiais 

existentes no meio ambiente, bem como os perigos que aí se encontram.  

O autor embasa a importância da visão como um sentido facilitador de 

nossas interpretações, variações de planos, na orientação espacial, análise de 

cores, dimensões, conhecimento do corpo, de expressão, ou seja, a visão é o 

sentido responsável por cerca de 80% de nosso estímulo sensorial, fator 

preponderante para apreensão de conhecimentos e consequentemente em 

uma boa saída nas provas de natação.  

Logicamente, não se pode esquecer que os outros sistemas sensoriais 

atuam em conjunto, para transmitir ao indivíduo, todas as informações de que 

necessita para relacionar-se e interagir em seu ambiente.  

Com o tempo, e a ausência de estímulo, a pessoa deficiente visual 

apresentará em sua vida, defasagens e o somatório dessas gera a falta de 

autoconfiança, de autoestima, perda do sentido de mais-valia, insegurança em 

relação às suas possibilidades, apatia, dependência, medo de situações em 

ambientes não conhecidos, isolamento e desinteresse pela interação social, 

falta de iniciativa para a ação motora, ansiedade, entre outros, (Moreira, 2006, 

Fugita, 2003).  

Para Schmidt e Wrisberg, (2001), o tempo de reação decide o vencedor 

em provas de velocidade. Os autores descrevem que um tempo de reação 

treinado e consequentemente aprimorado leva o atleta a conseguir vantagens 

na conquista de um ótimo tempo. “Os atrasos do tempo de reação podem ser 

de importância crítica na determinação do sucesso em habilidades rápidas, tais 

como, defender um soco no boxe, interceptar um tiro a gol e ganhar uma prova 

de velocidade em natação”. 

Quando exercitamos a saída de natação para atletas deficientes visuais, 

trabalhamos sob um aspecto imaginário, pois o deficiente visual não tem a 

percepção real do espaço nem do tempo, concordando com Benjanuvatra, 

Edmunds e Blanksby, (2007), em observar os atributos físicos e padrão 

dinâmico e motor das habilidades de cada atleta.  
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Dar a verdadeira importância a esta fase da prova e ao mesmo tempo 

traçar um estudo comparativo entre atletas deficientes visuais e normovisuais 

poderá comprovar se a visão altera ou não a eficácia desta fase em uma prova 

de natação. Essa investigação, poderá responder a vários questionamentos e 

ajudar na elaboração de metodologias de treino para atletas de natação 

deficientes visuais, que favoreçam a saída e consequentemente o rendimento 

nas provas de velocidade nesta modalidade.  

Cabe ainda, destacar a lacuna observada na literatura esportiva sobre 

trabalhos com pessoas deficientes visuais, principalmente em atletas de alto 

rendimento.  

Desta forma, o objetivo do presente estudo foi observar as variáveis 

cinéticas e a cinemáticas da saída de blocos de atletas deficientes visuais e 

normovisuais, de forma a obter uma identificação dos parâmetros de 

desempenho e correlacionar os resultados dessas variáveis com a existência 

ou não de deficiência visual.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. DEFICIÊNCIA VISUAL 

Estudos como o de Vieira, (2006), conceituam a deficiência visual 

dividindo-a em “cegueira total” ou amaurose, quando a visão é zero; “cegueira 

parcial”, também referenciada como “legal ou profissional”, quando a acuidade 

visual corrigida nos dois olhos, com o uso de óculos ou lente de contato, é igual 

ou inferior a 0.1, bem como o campo visual tubular restrito a 20° ou menos, 

tendo a acuidade visual inferior a 20/200, no melhor olho, com a melhor 

correção, campo visual restrito a 10%; “ambliopia” é a baixa visão em um olho 

organicamente perfeito. 

Segundo Scholte, (2006), o olho tem a função captar a luz do meio 

ambiente e transformá-la em impulsos nervosos, que são transmitidos através 

das vias óticas ao córtex visual que situa-se no lobo occipital. As imagens 

formadas no olho são na verdade, “interpretadas” pelo córtex visual. O 

processo acontece da seguinte forma, o olho recebe os impulsos, as vias óticas 

os transmitem, o córtex visual interpreta como imagens bem definidas as 

sensações iniciais captadas pelos olhos (Figura 1). 

	  

Figura 1: Esquema das Vias Ópticas 
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Em última análise, o cérebro que enxerga, sendo os olhos as extensões 

periféricas do cérebro.  

“O olho é responsável pela aquisição de aproximadamente 80% do 

conhecimento humano. Portanto, qualquer deficiência nesse órgão 

compromete, em maior ou menor extensão, o desenvolvimento das aptidões 

intelectuais e psicomotoras, interferindo na vida escolar e profissional do 

indivíduo”, (Rocha, 1987).  

Segundo Scholte, (2006), os olhos apresentam refinadas características 

anatômicas e funcionais, para desempenhar uma função tão importante e 

delicada. Este órgão é formado pelo globo ocular, (Figura 2), que é composto 

de três camadas: a primeira é a esclera e córnea; a segunda úvea - coróide, 

corpo ciliar e íris e a terceira chamada de retina). 

 

 

Figura 2: Esquema anatômico do olho 

 

A ESCLERA é a parte branca dos olhos, é opaca e resistente, bastante 

hidratada e envolve todo o globo ocular, ela permite uma câmara escura para a 

retina. A CÓRNEA tem estrutura transparente, desidratada mas muito inervada; 

ela permite que os raios luminosos cheguem na retina, filtrando os raios ultra 

violeta e infra vermelho. A ÚVEA é rica em pigmentos e vasos sanguíneos; a 

coróide situa-se entre a esclera e a retina, essencialmente vascular. O corpo 

ciliar é onde produz-se o Humor Aquoso, líquido intraocular, fluido como água e 

a íris, que é a parte colorida dos olhos, em seu centro possui uma abertura 

circular denominada Pupila, que serve como diafragma à entrada da luz, ou  
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seja, no escuro ela aumenta seu tamanho e na claridade diminui, através da 

ação involuntária de dois músculos: esfíncter da pupila e dilatador da pupila, 

(Remington, 2012). 

No interior do olho, existe uma lente biconvexa, denominada 

CRISTALINO, que recebe a luz após a mesma passar pela pupila, focalizando 

os raios luminosos sobre a retina, ele é incolor, localizado atrás da íris. Ele é 

capaz de sofrer variações em sua forma, tornando-se curvo ou convexo. 

Anterior ao cristalino encontramos o Humor Aquoso e posteriormente, o Humor 

Vítreo, que é uma espécie de gelatina, que preenche o globo ocular, com 

função de importante na transparência e forma do olho, (Remington, 2012). 

 

Figura 3: Retina – porção vascularizada e não vascularizada 

 

A terceira camada, mais interna e mais nobre, é a RETINA (Figura 3), 

que recobre a face inferior dos 2/3 posteriores da parede do globo ocular; ela é 

uma túnica nervosa, incumbida de captar a imagem, transforma o estímulo 

luminoso em elétrico e dá início a sua transmissão, pelas vias óticas até o 

córtex visual que é onde a imagem é interpretada, (Bringgman, Helmstaedter e 

Denk, 2011). 

Ela é dividida em duas metades: a interna vascularizada e a externa 

avascular. A porção externa é nutrida pelos vasos de córiocapilar da coróide, já 

a interna é nutrida pela artéria central da retina, ela penetra no olho pela papila 

e se ramifica em capilares e arteríolas, (Bringgman et al., 2011). 

Os raios luminosos penetram no olho, atravessam toda a retina; para daí 

iniciar-se o fenômeno visual, através dos “cones” e “bastonetes”, células 
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fotossensíveis que são chamadas de fotorreceptores. Cada um deles possui 

diferenças em sua função e forma. Aos cones compete a visão mais refinada, 

ou seja, “formas” e “cores”, qualitativamente superior (acuidade visual central); 

os bastonetes são responsáveis pela visão mais pobre, pela adaptação 

luminosa, pela visão de claro-escuro e de movimentos, qualitativamente inferior 

(visão periférica), (Bringgman et al., 2011).  

Essas fibras nervosas, que se originam das células ganglionares de toda 

a retina, convergem para uma área única, chamada PAPILA, que também pode 

ser chamada de disco óptico ou cabeça do nervo óptico, que se situa no pólo 

posterior. A partir daí, as fibras nervosas vão formar o NERVO ÓPTICO 

(Figura 4), (Leigh e Zee, 2006). 

 

Figura 4: Trajeto do estímulo luminoso: desde os fotorreceptores até as fibras nervosas 

 

A papila é desprovida de todos os elementos da retina, ela somente 

encerre as fibras nervosas. Consequentemente é uma área cega, (Leigh et al., 

2006). 

A BINOCULARIDADE é uma característica que não existe nos animais, 

é a visão simultânea do mesmo objeto por dois olhos. No homem, os olhos se 

colocam frontalmente a seus eixos que só permitem 180º do campo visual. 

Mesmo parecendo ser uma restrição, sua compensação é de que a visão 

humana é muito mais requintada e elaborada, ou seja, ao fixar um objeto, sua 

imagem é simultaneamente formada nas duas retinas, sob ângulos diferentes. 

É o cérebro (córtex visual no lobo occipital) o responsável pela “fusão” dessas 
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imagens, unificando-as e dando-lhes relevo, chamada de “visão binocular” ou 

“visão estereoscópica”, (Leigh et al., 2006). 

Segundo Scholte, (2006), os olhos para que a visão binocular não seja 

prejudicada, necessitam de fácil, sinérgica e harmônica motilidade, para a 

qualquer instante e em qualquer direção, os olhos possam voltar-se 

precisamente ao objeto que focaliza, com a finalidade de que as imagens 

caiam na retina, exatamente no seu pólo posterior (fóvea centrais), com isso o 

cérebro terá possibilidade de “fundi-las”. E esse ajuste é graças a ação de seis 

músculos extrínsecos em cada olho:  

Reto superior – responsável pela elevação do globo ocular; reto inferior 

– responsável pelo abaixamento do globo ocular; reto lateral – responsável 

pela abdução do globo ocular (para fora); reto medial – responsável pela 

adução do globo ocular (para dentro); oblíquo superior – responsável pela infra 

adução (músculo para leitura) e oblíquo inferior – supra adução (para cima e 

para baixo). Qualquer alteração muscular pode acarretar o não paralelismo dos 

dois globos oculares, ou seja, o ESTRABISMO, (Remington, 2012). 

O APARELHO LACRIMAL é formado pela glândula lacrimal principal que 

posiciona-se no canto externo superior, abaixo da pálpebra; pela glândula 

lacrimal acessória que é o orifício perto dos cílios e pelas vias lacrimais 

excretoras que são pontos lacrimais, canículas lacrimais ou saco lacrimal. A 

lágrima lubrifica a córnea, impedindo o atrito na movimentação das pálpebras, 

ela nutre a córnea de oxigênio e possui enzimas de certa forma bactericidas 

que impedem o ressecamento ocular, (Leigh et al., 2006). 

Um olho normal, no sentido ótico é chamado e emetrope, é um olho no 

qual os raios paralelos incidentes convergem no plano retiniano, com o 

cristalino em repouso. As ametropias (hipermetropia, miopia e astigmatismo) 

são variações individuais. Através de correção das atemorizas que é feita por 

prescrição de lentes convexas (convergentes) para as hipermetropias que são 

caracterizadas pela má visão para perto; côncavas (divergentes) para as 

miopias que são caracterizadas pela má visão para longe e as cilíndricas para 

o astigmatismo que caracteriza-se por formar um duplo foco, com dificuldade 

para visão de perto e/ou longe com irregularidade na córnea. Já a presbiopia 
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(vista cansada) caracteriza-se pela dificuldade para visão de perto, (Leigh et 

al., 2006). 

A visão subnormal ou baixa visão ocorre através de alterações no 

sistema visual dos dois olhos acarretando baixa acuidade visual e alterações 

no campo visual ,(Santos, Passos e Rezende, 2007, Castro, Paula, Tavares e 

Moraes, 2004). 

A acuidade visual (visão central) refere-se à distância a que um 

determinado objeto pode ser visto, ou seja, o grau de aptidão do olho para 

discriminar os detalhes espaciais, esse processo deve-se a mácula, que é 

porção mais diferenciada, mas uma porção diminuta da retina central, ela é 

especializada em visão de forma e de cores. Já o campo visual (visão 

periférica) define-se quando a pessoa fixando o olho em um ponto localizado 

em sua frente, através da mácula, mas cada olho poderá ver, em torno desse 

ponto de fixação uma área ampla, (Santos et al., 2007, Castro et al., 2004). 

2.1.1. Classificação Oftalmológica 

Conceituar a deficiência visual perpassa pela especificidade da 

funcionalidade visual, pois apresenta-se de várias formas e dependendo do 

ambiente em questão sofre alterações, seja ela, na sala de aula (área da 

pedagogia), no consultório (oftalmologia) ou no espaço esportivo, (Vieira, 

2006). 

O Ministério da Educação e Cultura, (MEC, 2002), apresenta duas 

categorias para as pessoas com deficiência visual. A cegueira e a visão 

subnormal, caracterizados pelo enfoque médico-oftalmológico e pedagógico 

(educacional). 

Através do enfoque médico-oftalmológico, o conceito de cegueira está 

explicitado como a perda total da visão ou acuidade visual central (relativa a 

aquilo que se enxerga a determinada distância) não excedente a 6/60 (seis por 

sessenta), após correção óptica (uso de lentes), ou seja, o que a pessoa com 

deficiência visual enxerga a seis metros, uma pessoa considerada com visão 

‘normal’, enxergaria a sessenta metros, ou acuidade visual central superior a 

6/60 (seis por sessenta), porém com campo visual (amplitude da área 
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alcançada pela visão, tendo como padrão normal cento e oitenta graus) não 

excedente a vinte graus, após correção óptica, (MEC, 2002).  

No enfoque pedagógico, os cegos são os indivíduos que apresentam 

perda total ou resíduo mínimo de visão, esses necessitam utilizar o método 

Braille para alfabetizar-se ou outros métodos e recursos didáticos para a sua 

formação educacional, (MEC, 2002).  

As pessoas com visão subnormal possuem resíduos visuais que lhes 

permitem ler textos impressos ou manuscritos, mas que necessitam de 

empregar recursos didáticos e equipamentos especiais para a sua educação, 

excluindo-se as deficiências que são corrigidas pelo uso de lentes; sem 

desconsiderar, no entanto, a possibilidade também da leitura Braille. 

Sob o enfoque desportivo todos os atletas com deficiência visual têm a 

classificação através de uma escala oftalmológica que analisa a acuidade 

visual e o campo visual. Existem três categorias designadas pela letra “B”, 

inicial da palavra em inglês blind (cego). Esta classificação é a mesma para 

todas as modalidades esportivas que tenham a participação de deficientes 

visuais, (Silva, 2008). 

Os exames de classificação sempre utilizam como parâmetro o melhor 

olho, com a melhor correção óptica possível, ou seja, o atleta deficiente visual 

deve ser avaliado com a melhor lente corretiva possível (óculos ou lentes de 

contacto).  

Segundo o manual de classificação da International Blind Sports 

Federation – IBSA, (2009), as três classificações são: 

Classe B1: da inexistência da percepção de luz em ambos os olhos, ou 

percepção de luz, porém com incapacidade para reconhecer a forma de uma 

mão a qualquer distância ou em qualquer direção;  

Classe B2: da capacidade para reconhecer a forma de uma mão até a 

acuidade visual de 2/60 (dois por sessenta) e/ou um campo visual menor que 5 

(cinco) graus e;  
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Classe B3: da acuidade visual superior a 2/60 (dois por sessenta) até 

uma acuidade visual de 6/60 (seis por sessenta) e/ou um campo visual maior 

que 5 (cinco) graus e menor que 20 (vinte) graus, (Silva, 2008). 

Observamos que na natação, as classes referentes de B1, B2 e B3, a 

letra ¨B¨ de Blind, é substituída na natação paralímpica pela letra ¨S¨de 

Swimming, ficando assim, definidas como S11, S12 e S13, seguindo os 

preceitos do manual de classificação da International Blind Sports Federation – 

IBSA, (2009) e o International Paralympic Committee (IPC) swimming, (2004). 

De acordo com Santos, Passos e Rezende, (2007), tal classificação 

desportiva segue os padrões internacionais, distinguindo vários níveis de baixa 

visão, enquadrados em duas categorias de acuidade visual, 0 (zero) e 2/60 

(dois por sessenta).  

Portanto, uma acuidade visual de 2/60 (dois por sessenta) pode ser 

considerada como limítrofe entre a cegueira e a baixa visão.  

Wincler e Almeida, (2013), relatam que uma pessoa com o 

comprometimento completo do globo ocular ou que tenha retirado o mesmo 

cirurgicamente, poderá ter percepção de luz através da estimulação do seu 

nervo ótico. 

2.1.2. Implicações da Deficiência 

O sistema visual não está totalmente maduro quando do seu nascimento 

(bebê) e deverá se desenvolver mais rapidamente nos seis primeiros meses de 

vida. Porém, desde esse momento os bebês buscam estímulos e respostas no 

seu meio ambiente, sendo este favorável e estimulante, começará a 

desenvolver noções da capacidade de interação com o seu pequeno mundo, 

(Ferreira, 2003). 

Como o bebê não nasce com uma visão ‘normal’, se pode dizer que ele 

aprende a ver. Neste sentido, Postma, Zuidhock, Noordzij & Kappers, (2008), 

cita que a aprendizagem visual é dependente, não apenas do olho, mas 

também da capacidade do cérebro de realizar suas funções, de aprender 

qualquer informação vinda dos olhos, codificando, selecionando e organizando 

em imagens, e armazenando para associação com outras mensagens 



 Revisão de Literatura 
	  

	  15	  

sensoriais ou para relembrar mais tarde. O desenvolvimento sensorial da 

criança é fortemente apoiado pelos componentes motores.  

Postma, Zuidhock, Noordzij e Kappers, (2008), referem que a ação 

motora, através do movimento e do toque, reforça a atenção visual da criança 

e, enquanto ela usa o movimento e o toque para desenvolver relações de 

dimensão horizontal e vertical, são desenvolvidas a percepção de forma e a 

constância perceptiva.  

Ao comentar sobre as diferenças entre a criança de visão normal e a 

criança com cegueira, Postma et al., (2008), afirmam que, uma criança 

normovisual adquire de forma espontânea e automática a idéia de espaço, de 

modo que é capaz de desenvolver-se sem ajuda. A criança deficiente visual, 

não pode adquirir de forma espontânea os conceitos espaciais, a não ser que 

lhe sejam oferecidos as oportunidades de fazê-lo mediante uma adequada 

estimulação desde as primeiras etapas evolutivas. Por isso, são de grande 

importância para a criança deficiente visual o desenvolvimento dos conceitos 

espaciais e o conhecimento do espaço.  

Contudo, em função da diminuição de suas possibilidades de 

experimentação, da subestimulação, de um relacionamento familiar e/ou social 

inadequados e de intervenções educacionais não apropriadas poderá 

apresentar defasagens no desenvolvimento social, afetivo, cognitivo e 

psicomotor, quando comparados a indivíduos de visão normal da mesma faixa 

etária. 

Essas defasagens, quando apresentadas, ressalta Postma et al., (2008), 

são mais acentuadas na área motora e se dão principalmente pela limitação 

das experiências motoras das pessoas cegas nos diversos níveis. Os autores 

mencionam que as limitações mais evidentes estão relacionadas a: imagem 

corporal, esquema corporal, equilíbrio cinestésico, equilíbrio dinâmico, postura, 

mobilidade, marcha, locomoção, expressão corporal, expressão facial, 

coordenação motora, lateralidade, direcionalidade, resistência física, 

dificuldade de relaxamento, menor tônus muscular e flexibilidade articular.  

Com relação às defasagens cognitivas, os autores apontam que há 

limitação na captação de estímulos, bem como a falta de relação entre o objeto 
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percebido e a palavra, aliados à falta de experiências práticas, causam uma 

defasagem no nível cognitivo, onde o indivíduo pode apresentar dificuldades na 

formação e utilização de conceitos. Este tipo de defasagem é uma situação 

conjuntural e não estrutural no desenvolvimento da pessoa deficiente visual. 

Importante relato surgiu da OMS, (2011), pois revela que a maior parte 

dos casos da deficiência visual poderiam ser evitadas se detectadas e tratadas 

ainda na infância e a maior concentração dos casos encontra-se em países em 

desenvolvimento e subdesenvolvidos, com precário acesso da população no 

serviço público de saúde. 

O universo de perda visual é amplo e certamente se descrevem as 

patologias mais comuns entre os atletas e a população de deficientes visuais 

no Brasil, mas dada a carência do sistema de saúde e muitas vezes a falta de 

conhecimento levando a um atendimento tardio, o indivíduo pode chegar a 

perder a visão completa, limitar o seu campo visual. Alguns casos surgem 

formações de “ilhotas” distribuídas pelo campo visual, limitando a acuidade 

visual, (Wincler et al., 2013). 

2.2. HISTÓRICO DA SAÍDA DE NATAÇÃO 

Segundo Pereira, (2001), e Hubert, Schultz, Silveira, Ruschel e Roesler, 

(2005), em 1837 surgiram as primeiras técnicas de saída, em competições 

oficiais. As saídas não apresentavam técnica, pois também não eram utilizados 

blocos de partida em piscinas. No Brasil, as competições aconteciam em rios e 

lagos, utilizavam-se balsas ou barcos de onde os nadadores saltavam. Em 

1919, foi inaugurada a primeira piscina para competições, no Clube do 

Fluminense, no Rio de Janeiro. Com o passar dos anos, começou-se a 

construir mais piscinas de competição, levando os técnicos a estudarem 

melhores técnicas de saída. 

2.2.1. Evolução das Técnicas de Saída 

Por volta de 1937, ocorreu o aparecimento das primeiras formas ou 

técnicas de saída, em competições oficiais, como apresentado por Pereira,  
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(2001). Ainda nesta época, não existiam blocos de partida nas piscinas de 

competição, sendo assim, os nadadores não apresentavam técnica ao saltarem 

da borda da piscina. Nelson e Pike, (1978), em seu estudo observou que as 

técnicas de saída das provas de nado livre, peito e borboleta apresentam uma 

similaridade. 

Quando se estuda o início de estilo empregado na partida, encontramos 

a saída convencional, segundo Counsilman, (1984). Nesta, o nadador deveria 

iniciar com os pés unidos e os dedos segurando a parte anterior do bloco, com 

o corpo inclinado à frente, mantendo os joelhos semiflexionados e braços 

apontado para trás. Ao sinal de partida, o nadador balançava os braços à frente 

e entrava na água de forma pranchada, rente à linha da água, imaginando que 

poderia assim iniciar o nado com maior rapidez. Entretanto, esta saída, reduz 

sensivelmente a aceleração no momento da entrada na água, causando um 

desconforto ao atleta. Segundo Pereira, (2001), James Counsilman, professor 

e técnico da Universidade de Indiana nos Estados Unidos, foi o grande 

responsável pela evolução das técnicas de saída, através de estudos 

científicos específicos na natação que surgiram por volta de 1958. Ele propôs 

entre outras alterações, mudanças no posicionamento do corpo durante a 

saída, consequentemente, aumentou o ângulo de entrada na água. Hoje em 

dia, essa técnica denomina-se como saída carpada. Nela, o nadador deve 

projetar seu corpo no ar realizando um arco ascendente e ao chegar no ponto 

mais alto do vôo, flexionar ligeiramente o tronco na altura da cintura, mantendo 

as pernas em elevação, conseguindo assim penetrar na água com grande 

velocidade, (Counsilman, 1984).  

No estudo de Maglisho (1999), mostrou-se que Jarvis no ano de 1966 

apresentou uma técnica de saída pouco apreciada, esta não mostrou vantagem 

alguma em relação a saída convencional que era cientificamente mais 

eficiente. Nessa nova saída, os braços deveriam ficar à frente, na altura dos 

ombros e após o sinal de partida o nadador balançaria os braços para frente e 

para trás, na tentativa de conseguir impulso e com isso lançar os braços à 

frente no instante da saída. 

No ano de 1967, Hanauer, introduziu um tipo de saída, a saída de agarre 

ou Grab Start (GS), esta diferente da saída de Jarvis, conquistou rápida 
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popularidade, Essa, inicia-se na mesma posição básica da saída convencional, 

mas o nadador deveria agarrar a borda dianteira ou lateral do bloco de partida 

com as mãos ao lado dos pés ou entre eles, com os joelhos semiflexionados 

em 30/40º A cabeça deverá estar baixa, com o olhar dirigido para a água. O 

corpo deverá estar inclinado para a frente, mantendo o equilíbrio com as mãos e 

projetando o centro de gravidade o mais para a frente possível. Durante o 

impulso, o nadador deverá puxar o seu corpo contra o bloco de saída, 

flexionando os joelhos até mais ou menos 80º. O quadril deslocará para a frente 

e as pernas estenderão para impulsionar o corpo contra o bloco. O impulso das 

pernas acontecerá através de uma forte extensão das articulações do quadril e 

dos joelhos, seguindo a extensão dos tornozelos. Os cotovelos estarão 

levemente flexionados. Depois que as mãos se soltarem do bloco, os cotovelos 

se estenderão fazendo um caminho semicircular até que apontem o lugar onde 

o nadador deve entrar na água. A cabeça do nadador deverá estar voltada para 

a água, antes que os pés do nadador deixem o bloco de saída, (Hanauer, 

(1972), Alves, Figueiredo e Brandão, (1986), Costill e Richardson, (1994); 

Maglisho, (1999). A saída de agarre ou Grab Start (GS), foi utilizada por vários 

nadadores de provas curtas nos Jogos Olímpicos de 1972, alguns agarravam o 

bloco na frente entre os pés, o que proporcionava uma melhor colocação dos 

segmentos para extensão explosiva dos mesmos, através do maior 

afastamento dos pés, outros nadadores utilizaram agarrar o bloco por fora dos 

pés ou na lateral do bloco, que permitia uma ação desequilibradora inicial mais 

eficaz, mas estas escolhas tendem a recair nas características individuais, 

sensibilidade e preferência de cada nadador, segundo Alves et al., (1986). 

Neste ano, vários estudos foram realizados comparando a técnica 

convencional com a GS, observaram-se que a GS propiciava ao nadador 

realizar a pretensão dos músculos dos membros inferiores, resultando daí um 

melhor impulso, (Nelson et al., 1978). Muitos treinadores percebiam que a Grab 

Start (GS) proporcionava uma melhor partida, pois permitia aos nadadores 

impulsionar-se com mais força em direção da água utilizando a ação de 

impulsão dos membros superiores e inferiores, (Bowers e Cavanagh, 1975). 

Navarro, Arellano, Carnero e Gonsálvez, (1990), em seu estudo afirmou 

que na GS os nadadores conseguiam adiantar o centro de massa, quando 
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inclinavam seu corpo à frente. 

Maglisho, (1999), mostrou que nenhuma destas posições apresentava 

diferenças significantes de performance durante uma prova curta.  

Villas Boas et al., (2001), confirmou que a GS é o tipo de técnica de 

saída, mais utilizado pelos nadadores internacionais especializados no nado 

peito. 

Monteiro, (2008), afirmou que os autores acima citados confirmaram a 

supremacia da GS sobre a saída convencional, pois o nadador apresentava 

maior velocidade ao sair do bloco e conseguia manter sua velocidade no 

momento imediatamente anterior a entrada na água. A GS reduzia a tendência 

de falsa partida por permitir mais estabilidade em cima do bloco, só era 

permitido o nadador movimentar o centro de massa para frente após o sinal de 

partida. 

Em, (1975), Bowers et al., realizaram um estudo comparativo entre a GS 

e outras saídas, usando seis nadadores, para saber qual das técnicas de saída 

era mais rápida. Concluíram que o tempo médio de reação ao sinal, o tempo 

médio de saída do bloco e o tempo médio para percorrer os primeiros 9,14 

metros foram significativamente menores para a GS. As componentes 

horizontais e verticais da velocidade do centro de gravidade na saída não 

foram significativamente diferentes entre os estilos de saída. Portanto, qualquer 

força propulsora adicional obtida pelo uso da GS somente é suficiente para 

compensar as perdas devido a ausência do movimento dos braços. Concluíram 

que a superioridade da GS comparada com as outras saídas está no fato do 

nadador ser capaz de deixar o bloco mais rapidamente sem ainda ter uma 

diminuição da velocidade no momento da saída. 

Cavanagh, Palmgren e Kerr, (1975), desenvolveram um sistema de 

mensuração para registrar as forças aplicadas no bloco pelas mãos do 

nadador. Descobriram que as mãos dos nadadores aplicavam no bloco uma 

força para cima e para frente durante a GS. A descoberta sugere uma 

explicação para os resultados obtidos por Bowers et al., (1975). A reação para 

baixo e para trás que o bloco de saída exerce nas mãos do nadador tende a 

acelerar o nadador naquela direção e a girá-lo para frente sobre um eixo que 
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passa pelos seus tornozelos ou pés. A aceleração angular que o nadador sofre 

neste instante é muito grande, por isso seu corpo é rodado rapidamente para 

frente. As forças aplicadas pelas mãos do nadador, causando uma rápida 

rotação para frente parece ser uma explicação lógica para a descoberta de que 

o tempo médio de saída do bloco na GS era significativamente menor do que 

para a saída convencional (com os braços para trás e lançados para frente no 

momento do impulso), (Hubert et al., 2005). 

Pereira, (2001), e Hubert et al., (2005), em seus estudos observaram 

que a evolução das técnicas de saída está relacionada fundamentalmente, a 

três aspectos: a posição dos pés sobre o bloco durante a impulsão, a trajetória 

dos braços durante a impulsão e o deslocamento do corpo durante o vôo.  

Bem como, Counsilman, (1984), em outros estudos sobre saídas, 

revelou aspectos que relacionavam-se com o ângulo de entrada na água 

conforme cada estilo de nado, sendo assim, para os nados de crawl e 

borboleta deve-se observar um ângulo de 15º, já para o nado de peito o ângulo 

correto seria de 20º, para que o nadador consiga entrar com maior 

profundidade na água e consequentemente obtenha uma posição confortável 

para executar uma grande puxada com os braços e uma pernada antes de 

chegar a superfície (braçada filipina), como é permitido pelas regras da FINA.  

Alves et al., (1986), também analisou estes dois aspectos como, vôo 

“plano” e vôo “em arco”. Na técnica do vôo “plano” os ângulos variam entre 10º 

e 15º. Maglisho, (1999), observou que nesta técnica ocorre perda de 

velocidade durante o desliza, porque o corpo do nadador entra em contato com 

a superfície da água em vários pontos ao mesmo tempo. Já no vôo “em arco”, 

ele afirmou que em relação a borda superior do bloco de partida o ângulo de 

saída dos pés e da pelve deve ficar próximo um do outro, em média 35º e 40º 

em relação ao centro de massa.  

Em relação ao centro de massa, o ângulo de saída deve oscilar entre 

30º e 35º, segundo Navarro et al., (1990). Nesta técnica o centro de massa 

deve percorrer uma trajetória parabólica ampla com o corpo estendido, 

deslocando-se no ar, e fletindo na cintura quando o corpo passa pelo ponto 

mais elevado da trajetória aérea, após o ocorrido, os membros inferiores 

devem elevar-se para que a entrada na água seja o mais hidrodinâmica 
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possível, (Costill et al., 1994). O vôo “em arco” permite uma maior distância de 

vôo, um melhor delize subaquático, pois tem como principal vantagem oferecer 

menor resistência ao deslocamento ao entrar na água, (Costill et al., 1994). 

Como esta técnica apresenta um ângulo de entrada mais pronunciado, o que 

ocasiona um percurso subaquático bastante abaixo da superfície da água, com 

isso os nadadores devem realizar adequações no sentido de mudar a direção 

de deslocamento do corpo, quando realizada em piscinas pouco profundas, 

(Maglisho, 1999). 

No entanto, segundo Fitzgerald, (1973), em seu estudo que revolucionou 

as técnicas de saída, apresentou uma terceira técnica, além da convencional e 

GS, que rapidamente poderia estar inserida no mundo da natação, a técnica 

chamada saída de atletismo ou Track Start (TS). Em seu artigo, pretendia 

mostrar que através da adaptação inspirada na saída de bloco de atletismo ou 

Bunch Start, os nadadores poderiam aperfeiçoar sua performance na saída de 

bloco de natação, utilizando a cinemetria como base de seus procedimentos de 

estudo e adequando a Bunch Start com a GS. Sua conclusão apresentava a 

TS como melhor saída, pois permitia ao nadador maior estabilidade e permitia 

que seu centro de massa ficasse mais baixo, propiciando ao nadador colocar 

seu peso aproximado da borda do bloco; sendo ela então mais adequada a 

provas curtas, apresentando maior velocidade de saída. 

A TS é uma adaptação da GS, que foi desenvolvida principalmente, para 

prevenção de lesões. Na saída de atletismo, um dos pés encontra-se na parte 

anterior do bloco e o outro na parte posterior, (Costill et al., 1994). 

São atribuídas duas vantagens para a utilização da TS, o nadador pode 

entrar antes na água e as pernas do nadador podem desenvolver uma maior 

impulsão à frente ao realizar dois impulsos em vez de um. O nadador 

impulsiona primeiro com a perna que está posicionada atrás, depois com a 

perna da frente acumulando energia para o voo, (Costill et al., 1994). Durante a 

posição preparatória da TS o nadador deverá ter a ponta de um dos pés bloco, 

deverá estar pressionando contra a inclinação do bloco. A cabeça deverá estar 

baixa e as mãos agarrando a parte anterior do bloco. O peso do nadador 

deverá concentra-se na perna de trás. Durante o impulso, o nadador deverá 

impulsionar o corpo contra o bloco de saída estendendo primeiramente, a 
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perna de trás transferindo o peso do corpo para a perna da frente, que deverá 

estender-se ao final. Os braços deverão estender-se para frente seguindo uma 

trajetória semicircular, até que apontem o lugar que o nadador deve entrar na 

água, (Costill et al. 1994). 

Esta técnica de saída apresentava um problema, pois não havia 

adaptação dos blocos para execução da mesma. Sendo os blocos curtos para 

execução, pois o nadador deveria manter um dos pés mais recuado e o 

comprimento dos blocos utilizados para natação era insuficiente para que o 

nadador adotasse esta técnica de partida, (Monteiro, 2008). Mas La Rue, 

(1985), investigou uma forma de adequação dos blocos e conseguiu modificá-

los, permitindo que o suporte para a perna mais recuada, fosse inserido. 

Conseguiu também demonstrar que numa distância de 4 metros e com o novo 

bloco, a TS mostrou-se ser, a melhor técnica de saída. 

Inicialmente, três estudos efetuaram comparações entre a TS e GS, em 

um deles não houve diferença na velocidade para distâncias de 5, 10 e 12,5 

jardas Counsilman, (1984). Em outro estudo de, Ayalon, Van Gheluwe e Kanits, 

(1979) os nadadores deixaram o bloco com uma velocidade significativamente 

maior com a TS, porém não houve diferenças de tempo entre esta e a saída de 

agarre em uma distância de 5 metros E no terceiro estudo a saída de atletismo 

foi significativamente mais lenta que a de agarre para uma distância de 5,5 

metros, (Zatsiorsky, Bulgakova e Chaplinsky, 1979).  

Aparentemente não se chegou a um consenso a respeito da TS, porém 

muitos autores relatam que a fase de deslize é decisiva e, portanto os ângulos 

para a entrada na água é que irão proporcionar um deslize mais rápido. 

Zatsiorsky et al., (1979), relatam que a velocidade de deslizamento depois da 

entrada é a responsável pela maior parte da diferença nos tempos de saída 

independente da técnica utilizada. 

Entretanto, Counsilman, Counsilman, Nomura e Endo, (1988), 

comprovaram que não existem vantagens desta técnica sobre outras. Apesar 

disto, a TS vem ganhando adeptos no mundo todo. Entretanto, nas Olimpíadas 

de Sidney, (2000), nas saídas das provas da natação, pôde-se observar que 

pelo menos cinco atletas, dos oito finalistas das provas clássicas de 

velocidade, (50m e 100m Livre), utilizaram esta técnica. Na equipe australiana, 
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segunda colocada no quadro de medalhas da natação todos os atletas 

utilizaram a técnica TS, bem como, nos dias de hoje, tanto os blocos como a 

TS, sofreram algumas alterações e são utilizadas pela grande maioria dos 

nadadores internacionais. Este fato pode refletir resultados aplicados, porém 

ainda não divulgados, de pesquisas analisando a performance de diferentes 

técnicas saída na natação. 

2.3. REGRA 

A Natação, como técnica esportiva está condicionada as regras que são 

elaboradas pela Federação Internacional de Natação, (FINA), entidade 

reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, (COI), e que é responsável 

em administrar as competições internacionais.   

A regra da FINA, (2009/2013), referente à saída para as provas de nado 

livre, peito e borboleta afirma que: 

2.3.1. A Partida SW 4 

SW 4.1 – A partida nas provas de livre, peito, borboleta e medley será 
efetuada por meio de salto (mergulho). Ao apito longo (SW 2.1.5) do 
Árbitro Geral, os nadadores devem subir no bloco de partida e ali 
permanecer. Ao comando “as suas marcas”, do Juiz de Partida, 
devem colocar-se imediatamente na posição de partida, com pelos 
menos um pé na parte dianteira do bloco. A posição das mãos não é 
relevante. Quando todos os nadadores estiverem imóveis, o Juiz de 
Partida deve dar o sinal de partida. (FINA 2009/2013). 
 

Sobre a estrutura dos blocos de saída, esclarece que: 

 
FR 2.7 - Os blocos de partidas devem ser firmes e sem qualquer 
efeito de mola. A altura do bloco acima da superfície da água pode 
variar entre 0,5 metros e 0,75 metros. A área da superfície do bloco 
de partida deve ter pelo menos 0,5 metros X 0,5 metros e estar 
revestido com material antiderrapante. A máxima inclinação não pode 
ser superior a 10º. Os blocos devem ser construídos com uma 
espessura tal, na frente e nos lados, que permita ao nadador apoiar-
se, nele, com as mãos: recomenda-se que se a espessura exceder 
0,04 metros, podem ser cavados sulcos de 0,1 metros de largura de 
cada lado e 0,4 metros de largura na parte da frente, a 0,03 metros 
da superfície do bloco. Podem ser instalados agarres para as mãos 
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na parte lateral dos blocos. Devem ser paralelas a superfície da 
parede de partida e não devem sobressair dela. A profundidade da 
água numa distância entre 1,0 metros e 6,0 metros da parede deve 
ser pelo menos 1,35 metros no local onde estão instalados os blocos 
de Partida. Podem ser instalados por debaixo dos blocos de partida, 
quadros eletrônicos de leituras. Não podendo ser intermitentes. Os 
números não devem cintilar durante a partida de costas. (FINA 
2009/2013) 
 

Counsilman et al., (1988), realizaram um estudo e verificaram que a 

profundidade atingida pelos nadadores que utilizam técnicas de saída 

competitiva varia de 1,0m a 1,70m. Baseado neste estudo, Maglisho, (1999), 

recomendou que a profundidade mínima da piscina deve ser de 1,80m para a 

execução de saídas com segurança. Estudos como os de Mueller e Cantu, 

(2007), Gehlsen e Wingfield, (1998), Blitvich, McElroy, Blanksby, Clothier e 

Pearson, (2000), e Blanksby, Wearne e Elliot, (1996), mostraram que muitos 

nadadores sofreram lesões cervicais graves por baterem com a cabeça no 

fundo da piscina. 

Hay, (1981), examinaram os efeitos da inclinação da superfície superior 

dos blocos de partida elevados e descobriram que não existe diferença 

significativa em inclinar o bloco em 10 (limite máximo aceito pela FINA) ou 

menos para obter uma maior componente horizontal de velocidade e sugerem 

que as regras deveriam exigir um bloco de saída horizontal, o qual é associado 

a uma facilidade de execução e maior estabilidade do equilíbrio. Já, no estudo 

de Pereira, (2001), Hubert, Schultz, Silveira, Ruschel e Roesler, (2006), e 

Murrell e Dragunas, (2012), sugerem que para a realização da saída TS, uma 

inclinação de 10º na superfície do bloco pode ser favorável, devido ao melhor 

apoio para o pé que fica na parte posterior. 

Com base no exposto acima pode-se dizer que regras e os estudos 

relacionados às saídas ajudam e tendem a ditar parcialmente os rumos da 

evolução das técnicas de saídas na natação e do esporte em geral. 
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2.4. PERFORMANCE E MÉTODOS DE ANÁLISE NA SAÍDA DE BLOCO 

Desde 1973, através do estudo de Fitzgerald, chegando à 1985 com o 

estudo de La Rue, muitos estudos foram realizados e apresentados até os dias 

de hoje, como os que esboçou-se para o embasamento teórico dessa 

pesquisa. 

Iniciando aqui com Counsilman, (1977), que fez referências quanto a 

distância máxima de entrada na água, ou seja, quanto mais longe da borda da 

piscina o atleta executará a entrada, melhor. 

Ayalon et al., (1979), nessa época, comparou quatro técnicas de saída 

dentre elas a Bunch Start que mostrou-se significativamente mais lenta que a 

GS e a técnica convencional, numa distância de 5 metros.  

Seguindo Ayalon et al., Zatsiorsky et al., (1979), comparando a GS e a 

TS, aplicando uma distância de 5,5 m concluíram e verificaram o mesmo 

resultado do estudo anterior. Entretanto, este estudo foi pioneiro, pois utilizou 

procedimentos de cinemetria, dinamometria e velocimetria, da seguinte forma, 

utilizando dois tipos de protocolos: primeiramente sua amostra era de 45 

nadadores de alta performance que executaram quatro técnicas de saída; já o 

segundo, com 60 nadadores em diferentes níveis desportivos, realizando três 

saltos verticais e tres saídas em GS, aferindo o melhor dos três para uma 

análise combinada com peso e altura na procura dos fatores mais importantes 

para uma performance de sucesso. 

No resultado do primeiro protocolo, observou-se que a fraca 

performance na execução da TS resultou em grande diferenças em alguns 

indicadores biomecânicos, na GS a força de reação foi reduzida e a duração do 

tempo da saída de bloco foi maior em comparação com a técnica convencional 

que utilizava a oscilação dos braços. 

Quanto ao segundo protocolo, que teve como principal objetivo avaliar e 

comparar os componentes biomecânicos selecionados na GS para possível 

determinação do efeito no desempenho da saída, (Zatsiorsky et al., 1979). Os 

autores dividiram o tempo de saída até uma distância de 5,5 m em três partes: 

(i) Tempo de suporte (support time) - tempo que vai desde o sinal de partida 



 Revisão de Literatura 
	  

	  26	  

até o pé deixar o bloco de saída; (ii) Tempo de vôo (flight time) – desde a saída 

do bloco até a entrada da cabeça na água; (iii) Tempo de deslize (glide time) – 

desde a entrada da cabeça na água até o pé atravessar a marca dos 5,5 m. 

Com todos estes dados, Zatsiorsky et al., (1979), correlacionou estas 

três variáveis, chegando a conclusão que o tempo total de partida dependia, do 

tempo de suporte e do tempo de deslize, de uma forma mais consistente, 

determinando que a eficiência das partidas está intimamente ligada a 

capacidade de saltar de cada indivíduo, da altura e do peso corporal, pois o 

que propiciou esta correlação foi a relação da fase de vôo e os movimentos na 

água, já o tempo de suporte não apresentou correlação com a altura do corpo 

nem com a habilidade do nadador saltar.  

Diversos estudos foram realizados na busca da melhor partida. Hay et 

al., (1981), declarou que a velocidade e rapidez de movimentos durante a saída 

são inversamente proporcionais, ou seja, se o atleta deixa o bloco o mais 

rápido possível, o impulso horizontal desenvolvido será tal que a sua 

velocidade para frente será significativamente menor. De forma inversa, se o 

nadador despende o tempo necessário para desenvolver um impulso horizontal 

máximo, deixará o bloco mais tardiamente. A meta de nadadores e técnicos é 

conseguir chegar a uma combinação perfeita entre o mínimo tempo de duração 

no bloco e máxima velocidade de saída. 

Entretanto, muitos estudiosos tais como, Counsilman et al., (1988), 

Ruschel, Araújo, Pereira e Roesler, (2007), Cossor e Mason, (2001), afirmaram 

que a performance da saída constitui a soma de desempenhos em cada uma 

destas fases, ou seja, observando-se primeiramente o posicionamento do 

nadador instantes antes do sinal de partida, ele encontra-se sobre o bloco e 

assume uma posição preparatória para o salto que o levará até a água. Nesta 

posição, na GS, a distância entre os pés do nadador sobre o bloco de partida 

deve ser de 0,15m a 0,30m, segundo Hay, (1981), e Counsilman, (1984).  

Alves, (1982), em seu estudo, observou que o tempo de uma saída, 

decorre desde o início de uma excitação até o desencadear da respectiva 

resposta ou seja, é ponto preponderante na obtenção de um resultado 

vitorioso. 
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Objetivando a melhoria da performance nas saídas, Heusner, (1959), 

apud, (Hay, 1981), através do estudo de filmes de saídas de diversos 

nadadores, determinou o ângulo “ótimo” de saída do bloco verificando que 

existe uma pequena uniformidade para o ângulo de saída do bloco de partida 

que variava entre 5º e 22º sem nenhuma relação aparente com a constituição 

física, mecânica do nado ou sucesso competitivo do nadador. Para determinar 

um ângulo ideal foi usada uma expressão matemática para o tempo, 

comparando os tempos teóricos computados com os que realmente foram 

obtidos. Os resultados indicaram que o ângulo “ótimo” de saída sobre 

condições normais era de 13º. O fato de que vários nadadores frequentemente 

terminam uma prova a menos de 0,1s um do outro sugere que qualquer desvio 

do ângulo “ótimo” poderia ser relevante.  

Entretanto Counsilman, (1984), referiu-se ao ângulo “ótimo” de saída do 

bloco determinando a altura do centro de gravidade entre 0,35m a 0,45m de 

altura em relação à projeção do bordo superior do bloco de partida no instante 

em que o nadador inicia o vôo.  

Contudo, as afirmações de Hay, (1981), em concordância Counsilman, 

(1984), confirmou que a entrada na água nas provas de nado peito deve ter um 

ângulo maior do que para os outros nados, para que o nadador atinja maior 

profundidade e possa realizar a braçada filipina que é um movimento permitido 

pelas regras, após a saída e após as viradas, que faz com que o nadador fique 

submerso por um longo período. Nele, o nadador de peito pode realizar uma 

grande braçada passando a linha dos quadris, o que não é permitido durante o 

percurso do nado, e uma pernada estando ele totalmente submerso. Na fase 

mais ampla da segunda braçada, o nadador deverá quebrar a linha da água 

com a cabeça. 

Mais recentemente, Makarenko, (2001), relacionou na GS a distancia 

entre os pés à largura da pélvis e ainda especificou os ângulos entre coxas e 

tronco (30 a 60) e entre pernas e coxas (110 a 150). Quando o mesmo 

observou o posicionamento da TS, definiu que os pés estarão um a frente do 

outro e o peso do corpo estará distribuído entre eles. Dependendo da TS a ser 

empregada, o peso do corpo poderá estar, predominantemente, sobre o pé que 
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está atrás, sobre o pé que está à frente, ou ainda distribuído uniformemente 

sobre os dois pés. 

Em modalidades esportivas que necessitam de respostas rápidas, como 

as saídas nas provas de atletismo ou natação, a saída de bloco executada com 

maior rapidez, será de fundamental importância, pois poderá ser elemento 

preponderante para uma vitória, (Guimarães e Hay, 1985).  

Os mesmos pesquisadores Guimarães et al., (1985), descobriram após 

um estudo abrangendo as componentes que influenciam na performance da 

GS em nadadores de alto nível, que existe uma significativa correlação entre a 

resultante horizontal de impulso e o tempo total em 9m. Já Pearson, McElroy, 

Blivith, Subic e Blanksby, (1998), mediram o tempo de saída em 7 metros. 

Welcher, Hinrichs e George, (1999), realizaram a tomada do tempo de saída 

em cinco metros. Em seu estudo, que comparou a técnica GS com duas 

variantes da técnica TS. 

Assim como, Navarro, (1995), afirmou que o tempo de deslizamento 

apresenta uma grande correlação com o tempo total da saída em 9 metros. 

Quanto a seleção da técnica de saída para um nadador, Navarro atestou que a 

mesma deve ser definida por três aspectos: pelas tendências apresentadas 

pelos melhores nadadores do mundo; pela adaptação das técnicas às 

características individuais do atleta, e pelo estilo a ser nadado. Navarro (1995) 

também citou que a entrada na água tem sua efetividade relacionada à altura 

do centro de gravidade que estando mais elevado, corresponde a uma maior 

profundidade de deslizamento, diminuindo a resistência nesta fase, dado que é 

onde ocorre a maior velocidade durante a prova. 

A distância percorrida embaixo da água, segundo Guimarães et al., 

(1985), sofre uma pequena variação de sujeito para sujeito e, portanto não 

possuí relação com o tempo total.  

Hay, (1981), sugeriu também que uma vez dentro da água, o nadador 

deve atingir a posição mais horizontal possível até que a velocidade para frente 

seja menor do que a velocidade de nado. Neste ponto, o nadador deverá 

começar a nadar. 

Kirner, Bock e Welch, (1989), estudando qual seria a saída e o modo de 
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entrada na água que apresentaria o melhor resultado no que tange a rapidez 

(GS ou TS), promoveram um estudo inovador pois se concentrou em duas 

formas diferentes de entrada na água, o que ainda não teria sido abordado em 

nenhum estudo. Eles então, concluíram que a técnica Track Start – Flat 

mostrou-se ser a mais rápida até a marca de 8 metros, isto, comparado a 

outras técnicas de saída e entrada na água, advertindo aos técnicos para o fato 

de não escolherem apenas uma técnica de saída e também só pelo momento 

de entrada na água, chegando assim a concluir que a fase de deslize 

apresentou ser o maior fator na performance global da partida e, 

consequentemente, uma boa saída só poderá ser avaliada pela observação de 

quem sai à frente quando no final do deslize. 

Para Palmer, (1990), os principais requisitos para uma boa saída são: 

reações rápidas para que o tempo de reação seja o menor possível; 

capacidade de gerar uma potência instantânea máxima recrutando um maior 

número de fibras musculares para gerar impulso de forma explosiva; 

conhecimento e aquisição da mecânica adequada do corpo e a capacidade de 

praticá-la através de uma técnica de saída adequada as condições individuais 

do nadador e coordenação motora suficientemente desenvolvida para executá-

la com precisão e compreensão dos princípios gerais de aerodinâmica 

relacionada ao movimento na água desenvolvendo uma propriocepção 

aguçada capaz de adequar o deslocamento corporal durante o voo e na sua 

trajetória através da água. 

Alguns estudos observaram a diferença de gênero atuando como 

elemento de performance, Arellano, Gavilan e Garcia, (1994), que analisou a 

performance nos 50, 100 e 200m nado livre nos Jogos de Barcelona entre 

nadadores do sexo feminino e masculino, concluiu que os nadadores do sexo 

masculino mesmo sendo mais velhos e mais altos, apresentaram distâncias de 

vôo maior, deslize e nado mais rápidos que as nadadoras do sexo feminino.  

Já Jeurgens, Rose, Smith e Calder, (1994), em seu estudo de 

proeficiência entre a GS e TS mensurou que a técnica TS apresentou grande 

significância na média da força horizontal, da força vertical e do impulso 

vertical. A técnica TS apresentou um tempo de saída significativamente mais 

rápido. 
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Em sua pesquisa Navarro, (1995), concluiu que o principal objetivo das 

saídas é impulsionar o nadador o mais rápido e com o maior impulso possível, 

antes de começar a nadar. 

Continuamente, estudiosos mantinham a intenção de encontrar qual a 

melhor técnica de saída de bloco, Allen, (1997), descreveu em sua pesquisa 

que nadadores que preferiram o GS alcançaram aumento de 13,1% na 

distância de vôo com o GS, enquanto os sujeitos que preferiram o TS tinha 

9,6% de aumento distância de vôo quando utilizaram o GS. Ele também 

encontrou uma diferença significativa entre a técnica de partida TS na força 

vertical. Os nadadores que preferiram o TS obtiveram um tempo 

significativamente mais rápido que os nadadores que preferiam o GS. 

Em (1998), Haljand observou que a saída, por sua vez, também pode 

ser decomposta. A descrição e análise das saídas constituem um sistema de 

movimentos construído por fases que são delimitadas por ações claras e 

determinadas, e com objetivos que incluem movimentos do corpo todo. 

Haljand, (1998), apresentou para cada fase de sua análise da técnica de 

saída os seguintes aspectos a serem observados: exigências de controle do 

movimento, objetivos, delimitação de cada fase e os parâmetros representados 

em relação ao tempo e à velocidade. Este modelo de saída proposto por 

Haljand pode ser aplicado em todos os estilos de saída na distância de 15m. 

Apresentando algumas exigências gerais, independentemente do estilo que 

seriam, evitar movimentos desnecessários, alcançar uma boa combinação 

entre contração e relaxamento dos músculos, garantir a harmonia entre a 

respiração e os movimentos, produzir forças propulsivas, reduzir a ação das 

forças resistivas, garantir a transferência de força de uma parte do corpo para a 

outra com o tempo exato de transferência e manter o balanço dinâmico de 

movimento.  

Navarro, (1995), afirmou e Haljand, (1998), e Maglisho, (1999), 

concordaram que na natação, a performance de um atleta é medida pelo tempo 

gasto para percorrer uma dada distância. Em tese, o tempo de uma prova de 

natação pode ser decomposto em: tempo de saída, tempo nadado, tempo das 

viradas e tempo da chegada. A proporção dos tempos de saída, virada e 

chegada aumentam na medida em que a distância da prova diminui. Segundo 
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Maglischo, (1999), o tempo de saída equivale a 10% do tempo total nas provas 

de 50m.  

Guthrie, (1952), baseado em sua pesquisa distinguiu três características 

essenciais do comportamento habilidoso: i) a máxima certeza de alcance da 

meta (proficiência na solicitação); ii) mínimo gasto de energia (minimização 

através da eliminação de movimentos indesejáveis); iii) tempo mínimo de 

movimento (redução do tempo através de movimentos mais rápidos e mais 

eficientes). A performance motora é sempre observável e influenciada por 

diversos fatores (motivação, foco de atenção, fadiga, condição física, 

ambiente). 

Como afirmou Breed e McElroy, (2000), seria necessário investigar as 

diferentes variâncias da técnica TS. Entretanto, estes estudiosos ao realizarem 

seu estudo compararam as técnicas de saída em Grab Start, Swing Start e 

Track Start, com o centro de massa do nadador projetado para de trás do 

bloco, sendo estas executadas por praticantes de natação. Concluindo que a 

TS seria mais efetiva que as outras. 

Durante o ano de 2000 foi realizado outro estudo sobre análise de saída 

de bloco por Vilas-Boas, Cruz, Sousa, Conceição e Carvalho, (2000), utilizando 

como instrumentos variáveis cinemáticas e dinamométricas, indo mais além em 

sua pesquisa, pois além de caracterizar ele comparou as duas variantes da 

técnica de saída em TS. O estudo considerou as seguintes técnicas de saída: 

(i) a tradicional TS com o centro de massa projetado para frente (TSF) e (ii) a 

recente TS com o centro de massa projetado para trás (TSR).  

O estudo de Villas-Boas et al., (2000), foi de grande relevância na 

investigação das técnicas de saída em natação pois antes dele, nenhum 

estudo teria realizado uma investigação que realmente fosse centrado nas 

diferentes técnicas da saída Track Start, adotadas pelos nadadores em 

competição. Percebia-se um distanciamento da investigação com o que ocorria 

dentro da competição, através deste estudo, o debate científico iniciou a 

observar a realidade das técnicas de saída em TS utilizadas pelos nadadores 

de competição. Passados três anos este mesmos autores atualizaram seu 

estudo e apresentaram outro, comparando através das duas variantes de 

saída, o Grab Start e o Track Start, permitindo assim aclarar as dúvidas sobre 
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as três técnicas de saída mais utilizadas nas provas de natação que utilizam o 

bloco de saída. 

Vilas-Boas et al., (2000), Vilas-Boas, Cruz, Souza, Conceição, 

Fernandes e Carvalho, (2003), concluíram que as duas variantes da técnica TS 

eram válidas mesmo com diferenças na fase anterior à entrada na água, 

porque elas se anulavam a partir do início da fase de deslize. A diferença se 

apresentava quando na TSF se mostrava mais rápida do que a TSR até o 

contato do nadador na água. As diferenças ficaram associadas à projeção do 

centro de massa para trás na TSR. Os autores utilizaram a coordenada 

horizontal do último pixel das imagens da saída, o que correspondeu a 6,07 m. 

Com isso, Makarenko, (2001), recomendou que as variantes nos estilos 

de saída devem ser testadas para decidir qual delas corresponde mais às 

possibilidades individuais de cada nadador. A partir das Olimpíadas de Atlanta 

em 1996, dados sobre a performance dos atletas tem sido coletados através de 

filmagens feitas em diversos locais da piscina, medindo os tempos em 

determinados pontos do percurso, bem como o número de braçadas durante 

trechos específicos das provas. Estes dados coletados fornecem resultados 

como, tempo de saída, tempo de virada, tempo de chegada, velocidade média 

de nado, frequência e comprimento médio das braçadas, e tempos de 

passagem dos atletas por diversos pontos do percurso. Estes são resultados 

de extrema relevância para os técnicos que a partir deles podem, desenvolver 

diversos aspectos ligados à performance de seus nadadores. Em Atlanta, os 

tempos de saída foram tomados quando a cabeça do nadador atingia a 

distância de 10m. Desde então, os tempos de saída têm sido tomados em 15m 

e este parâmetro tem sido usado como padrão de performance para nadadores 

de alto nível.  

Em (Blanksby et al., 2002), realizou-se um estudo avaliando tres tipos de 

técnicas de saída, a Grab Start, a Handle Start e a Track Start, aplicando a 

cinemetria, antes e depois de uma intervenção, e concluíram através disto a 

necessidade de um período no treinamento da saída do nadador em seus 

treinos semanais.  

Cossor et al., (2001), em seu estudo analisaram cinematicamente as 

saídas de bloco de finalistas e semi finalistas de 11 provas de 25 metros nado 
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crawl, em Sydney. Com o objetivo de análise global da prova, avaliando 

também a fase subaquática utilizando até os 15 metros. Ao examinar a 

influência dos parâmetros de tempo de bloco, a fase de vôo, a fase 

subaquática e a fase aquática em relação a distância de 15 metros, foi possível 

determinar utilizando as estatísticas de correlação que a fase subaquática do 

início tinha maior influência sobre o tempo da fase de início da prova. 

Muitos autores em sua maioria como, Navarro, (1995), Stone, (1998), 

Juergens et al., (1999), Blanksby et al., (2002), Bonnar, (2001), Cossor et al., 

(2001), Makarenko, (2001), Daly, Malone, Smith, Vanlandewijck e Steadward,  

(2001), Malone, Sanders, Schiltz e Steadward, (2001), Issurin e Verbitsky, 

(2003), Vilas-Boas et al., (2001), Alvarenga e Lopes (2002), De La Fuente, 

Garcia e Arellano (2003), Vilas-Boas et al., (2000 e 2003), Hubert et al., (2005), 

Arellano, Llana, Tella, Morales e Mercade, (2005), Pereira et al., (2006), 

Ruschel et al., (2007), Seifert, Vantorre e Chollet, (2006), Galbraith, Scurr, 

Hencken, Wood e Graham-Smith, (2008), Elipot et al., (2009), Houel, Charliac, 

Rey e Hellard, (2010), West, Owen, Cunningham, Cook e Kilduff, (2011), 

Honda, Sinclair, Mason e Pease, (2010), Murrel e Dragunas, (2012), Cornet, 

White, Wright e Stager, (2012), que também estudaram saídas de bloco, os 

mesmos reafirmam que o treinamento dos fundamentos da saída, revela uma 

melhora considerável na diminuição do tempo da prova, principalmente quando 

exercitado o período de impulso, pois o aprimoramento deste fundamento 

minimiza a resistência hidrodinâmica, quando da entrada na água.  

O estudo Holthe e McLean, (2001), apoiou a conclusão de La Rue, 

(1985), sobre a técnica TS oferecer vantagens de desempenho sobre a GS, 

pois melhora as características de entrada na água. Contudo, Holthe et al., 

(2001), observou em seu estudo que a limitação do espaçamento entre os pés 

pode afetar negativamente o desempenho da saída na TS. 

Neste mesmo ano, durante o Campeonato Mundial de natação realizado 

em 2001 em Fukuoka, no Japão, os melhores tempos de saída foram obtidos 

nas finais da prova de 50m livre. A saída mais rápida realizada por uma mulher 

nesta ocasião, foi conseguida pela inglesa Alison Sheppard que registrou o 

tempo de 6,38s. Alison chegou em quarto lugar e pelos dados fornecidos, 

deixou de ganhar a medalha por sua performance nos últimos 5m. Na final 
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masculina, o russo Rolan Shoeman realizou a saída em 5,49s e acabou 

dividindo o terceiro lugar com T. Yamanoi, do Japão. 

Malone et al., (2001), em seu estudo sobre os efeitos que a deficiência 

visual acarreta na performance de um nadador, avaliou para isso, nadadores 

que participaram dos Jogos Paralímpicos de Atlanta 1996, através de análise 

cinemática nas provas de 100 metros crawl e costas. Concluiu que os 

resultados variaram entre nadadores do sexo feminino e pouca diferença na 

velocidade de saída do sexo masculino, mas sem observar as técnicas de 

saída. 

Com o foco centrado na adequação correta do bloco para melhoria e 

uniformidade nas saídas o estudo de Pereira, (2001), analisou variações 

diferentes na altura e inclinação do bloco e concluiu que as variações de altura 

e inclinação do bloco de partida influenciam na performance do nadador. Desta 

forma, quando há variação entre os blocos as condições de disputa tornam-se 

injustas e, portanto, os resultados obtidos também. Assim, sugere-se que o 

órgão responsável por realizar competições internacionais revisse as normas 

de construção de blocos de partida a fim de padroniza-los e igualar as 

condições de disputa. 

Nesse ano, publicaram-se diversos estudos com o objetivo de perceber 

qual das técnicas de saída TS ou GS apresentaria melhor performance. Em 

seu estudo Issurin et al., (2003) após análise comparativa entre a GS e a TS, a 

TS revelou ser a técnica de saída que proporciona melhor reação e eficiência 

na saída, através de observação feita até os 15m das meias-finais e finais dos 

Jogos Olímpicos de Sydney 2000. O estudo foi realizado sem intervenção, ou 

seja, o atleta executou sua saída de preferência, até porque, estava 

participando de um evento competitivo, podendo considerar este estudo mais 

realista.  

Nikodelis e Kollias, (2003), neste mesmo ano, realizou um estudo sobre 

saída de bloco, sua análise cinemática foi realizada apenas com nadadoras do 

sexo feminino, o autor analisou todas as variáveis cinemáticas e concluiu ser a 

TS de melhor resultado, sugerindo em seguida que como uma nova técnica 

relativamente tem o potencial para se tornar uma técnica eficiente, com 

algumas melhorias e acertos. 
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Miller, Allen e Pein, (2003), ao realizar um estudo comparando a GS com 

a TS, através das análises cinemática e cinética encontrou diferenças 

significativamente diferentes no ângulo de saída, angulo de entrada, na 

distancia de vôo, na força vertical absoluta, na força antero-posterior absoluta e 

no impulso da força antero-posterior. Sem diferenças significativas no tempo de 

bloco, tempo de vôo e tempo de saída. Os autores consideraram como saída o 

tempo do sinal de partida até a entrada na água, o que corresponde, segundo 

os dados do trabalho a uma média de 3,31m. 

Conforme análises em outros estudos, estes afirmam que os tempos de 

saída de bloco representam 25% do tempo total nas provas de 25 metros, 10% 

nas provas de 50 metros e 5% nas provas de 100 metros estilo livre, Maglisho, 

(2003), Blanksby et al., (2002).  

Ao analisar-se todas as investigações que foram realizadas ao longo dos 

últimos 50 anos no que diz respeito ao estudo das técnicas de saída de bloco 

em natação, percebeu-se que os métodos utilizados foram centrados em 

observações temporais, cinéticas e cinemáticas. Entretanto, outro estudo 

pioneiro avançou quando teve inserido em sua análise estudo mais uma 

variável biomecânica, seus autores Krüger et al., (2003), inseriram a 

eletromiografia (EMG). A partir daí começou-se a obter-se informações 

importantes quanto a atividade elétrica dos músculos no momento da saída de 

bloco em natação. 

Krüger et al., (2003), utilizaram como elementos de comparação as 

técnicas GS e TS. Mais uma vez, utilizou-se somente uma variante da TS sem 

uma clara definição de qual delas foi estudada. Aplicou-se um conjunto de 

parâmetros cinéticos e dinâmicos, curiosamente, apesar do estudo ter sido 

realizado com 7 nadadoras do sexo feminino, efetuou-se em apenas uma 

nadadora da amostra, a eletromiografia. 

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

técnica GS sobre a técnica TS, contudo grande parte das diferenças 

encontradas na cinemetria e dinamometria, entre as duas técnicas de saída, 

não indicaram uma clara vantagem de uma técnica sobre a outra.  

Na busca de um parâmetro ideal para análise da distância global de uma 
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saída em natação, La Fuente et al., (2003), utilizou diferentes medidas em sua 

pesquisa, as distâncias de 5, 7,5, 10 e 15 metros, sendo que as distâncias de 5 

e 7,5 metros foram obtidas através da mesma câmera. 

A relevância da saída de bloco em uma prova curta na natação, vai de 

encontro ao estudo de Lyttle et al., (2004), que mostraram que em provas de 

velocidade, o tempo de saída chega a 30% do tempo total da prova, marcando 

a importância da saída de bloco em uma prova de natação. 

Hubert et al., (2005), em seu estudo mostrou sua preocupação 

afirmando que em estudos realizados em laboratório, fora da competição nos 

quais se quer mais do que os tempos de cada fase da prova, têm sido 

aplicados variados procedimentos dependendo dos pesquisadores envolvidos, 

com isso, encontramos diferenças inclusive entre estudos de um mesmo 

pesquisador. O principal ponto de divergência, além de variáveis que alguns 

estudos analisam e outros não, é a distância na qual se deve registrar o tempo 

em que o atleta passa, como medida da performance da saída.  

Em seu estudo Hubert et al., (2005), que objetivava determinar um 

procedimento da análise nas saídas de natação, através de cinemática e 

dinâmica, observando o número de execuções e distância ideal para se 

considerar uma saída global. Utilizou entre uma e três execuções e as 

distâncias de 5 metros, 10 metros e15 metros. Concluiu que três execuções é o 

número ideal e a distancia seria de 10 metros. 

Takeda e Nomura, (2006), destinaram-se a explicar através da 

cinemática a s diferenças entre a técnica GS e TS. O resultado do estudo foi 

que a técnica Track Start quando executada promove uma significativa 

contribuição da componente rotacional do pé que se posiciona na parte de trás 

do bloco, conduzindo a um deslocamento angular menor do corpo até a 

decolagem, reduzindo o tempo de bloco. No Grab Start a grande contribuição 

do apoio paralelo dos pés no bloco é a força conjunta ao empurrar o mesmo, 

gerando alta velocidade na saída.  

O estudo de Silva, (2006), primou na importância da abordagem 

científica da saída de bloco na natação, mostrando que a análise das fases de 

saída ajuda a orientar e adaptar o treinamento, oportunizando com que o 
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técnico perceba as etapas a serem trabalhadas na biomecânica da saída de 

bloco. 

Utilizando a cinemetria Ruschel et al., (2007), similar ao estudo anterior, 

analisou a saída de bloco através de suas fases: o bloco, vôo e a fase 

subaquáticas do início de uma prova de natação, utilizando como parâmetro as 

variáveis, tempo de bloco, tempo de vôo, distância de vôo, ângulo de entrada, 

profundidade máxima alcançada, o tempo, a distância e velocidade média da 

fase subaquática e o tempo em 15 metros. A distância de vôo, ângulo de 

entrada, a profundidade atingida após a entrada na água e a velocidade sob a 

água apresentou significativa correlação com o tempo de saída, indicando que 

eles são fatores importantes a serem observados em saídas de natação. 

Na busca de variações no treinamento e performance da saída de bloco, 

Benjanuvatra et al., (2007), examinou as relações entre o desempenho da GS 

e quatro variações de salto no solo. Este estudo destacou a importância das 

fases de desenvolvimento de competências para os nadadores. Observou que 

os treinadores devem não só focar atributos físicos, tais como a resistência 

durante a prática, mas também dinâmica e o padrão motor das habilidades que 

estão sendo desenvolvidas. 

Mason, Alcock e Fowlie, (2007), objetivou identificar nas características 

de bloco da técnica GS e identificar se estas também se aplicam a TS ou se 

uma técnica se sobrepunha a outra. O estudo indicou que, em termos gerais, 

nem o TS nem a GS foi superior, mas que deveria ficar a critério do nadador e 

treinador a que apresentasse melhor performance individual.  

Arellano, Llana, Tella, Morales e Mercade, (2008), supondo que as 

forças registradas durante o CMJ estão relacionados com a força muscular dos 

membros inferiores. O objetivo de seu estudo foi investigar por que em estudos 

anteriores estes registros não foram correlacionados com as forças registradas 

durante a saída de bloco na natação. Seu experimento visava descobrir a 

causa da falta de relação entre a força da perna e as variáveis da saída de 

bloco. Não encontraram nenhuma diferença a partir dos resultados dos estudos 

anteriores, apesar de incluir gravações GS simulados em laboratório.  

Monteiro, (2008), questionou, qual seria a técnica TS que os estudos 
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pontuados até aquele período consideraram? Quando assistimos a uma 

competição de natação, observamos que existem dois tipos de TS dependendo 

da preferência do nadador. Uma técnica difere da outra quando um nadador 

projeta seu centro de massa para a parte traseira do bloco e a outra quando o 

nadador projeta o centro de massa na parte da frente do bloco. 

Sanders e Bonnar, (2008), reuniram em sua pesquisa, as seguintes 

conclusões e implicações, com base nos resultados de pesquisas recentes: o 

desempenho na saída está fortemente relacionado com o desempenho global; 

não está claro se determinadas posturas sobre os blocos, como na técnica GS, 

controlar e manipular esta técnica e suas variantes apresentou pontos positivos 

agem em relação a outras técnicas; há indícios de que, independentemente da 

técnica usada, prática intensiva da saída de bloco resulta em melhoria 

significativa, mesmo entre os nadadores competitivos e experientes; há 

evidências que sugerem que a fase subaquática é altamente importante. 

Portanto, mais pesquisas devem ser voltadas para esta fase; há alguma 

evidência de que os fatores antropométricos têm uma forte influência no 

desempenho. Em particular, nadadores mais altos e pesados podem ter uma 

vantagem. São necessários estudos para estabelecer como as características 

antropométricas afetam o desempenho; a principal implicação de pesquisas 

existentes é que os treinadores e nadadores devem dedicar um esforço 

considerável para minimizar a resistência e maximizando a propulsão durante a 

fase subaquática de saídas.  

Monteiro, (2008), realizou análise cinemática, cinética e eletromiográfica 

de três técnicas de saída de bloco (GS, TSR, TSF) em nadadores e concluiu 

que a TSR foi a técnica mais rápida para atingir o tempo em 7,5 metros e 

afirmou que a performance da saída na natação é determinada pela construção 

de procedimentos científicos, que o atleta deve representar com uma variação 

individual nos movimentos. 

Neste mesmo ano, Daly et al., (2009), analisou nadadores deficientes 

visuais que participaram dos Jogos Paralímpicos de Sydney 2000 publicou 

através da cinemetria, um estudo questionando se é a visão o principal 

impedimento para o desempenho em nadadores com deficiência visual, 

concluindo que os nadadores S11 (cegos) principalmente do sexo feminino, 
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apresentam maior dificuldade no desempenho objetivando a performance em 

competições, já os nadadores baixa visão (S12 e S13) não se identificou 

diferença significantiva entre os S12 e S13. 

Também em, (2009), Martens, Einarsson e Daly, traçou uma 

comparação entre nadadores com deficiência visual e suas classes visuais 

desportivas no Campeonato Europeu Paralímpico de 2009, utilizou a distância 

de tempo em 15 metros através de análise cinemática, concluíram que não 

houve diferença significativa entre os nadadores baixa visão (S12 e S13), mas 

houve diferença entre os nadadores cegos (S11) e os baixa visão (S12 e S13), 

o tempo dos nadadores cegos (S11) foram mais altos na maioria das variáveis 

estudadas, principalmente atletas do sexo feminino.  

Houel et al., (2010) , interessou-se em estudar a técnica GS através dos 

dados cinemáticos desta técnica de saída, procurando compreender o 

desempenho do nadador (trajetória e velocidade) e do momento comum de 

cada articulação, durante a fase de impulso da GS. O modelo desenvolvido por 

um impulso GS é capaz de predizer parâmetros de desempenho dos 

nadadores usando somente uma câmera. Esse modelo segundo o autor deve 

ser capaz de fornecer informações mais precisas acerca do papel 

desempenhado pelas articulações na realização da GS. 

Já, Vantorre, Seifert, Fernandes, Vilas-Boas e Chollet, (2010), realizou 

uma análise cinética e cinemática da saída de bloco da GS e TS, dando ênfase 

a TS, que apresentou curta fase de bloco e tempo de impulso, bem como, curto 

tempo de vôo, sugerindo uma melhor eficiência na fase aérea. Os resultados 

confirmaram as diferenças cinemáticas e cinéticas, mostrando apoiar porque a 

técnica TS é altamente executada pelos nadadores. Já na fase subaquática é 

muito semelhante em ambas as técnicas. 

Outro estudo foi realizado para analisar a TS e a GS, Jorgi´c et al., 

(2010), utilizou a análise cinemática, e chegou através de seus resultados a 

conclusão de que não existe uma diferença significativa entre as duas técnicas, 

exceto no ângulo de saída. Portanto, não podemos dar vantagem a uma destas 

técnicas sobre a outra. Em vez disso, considera-se uma formação regular e 

intensiva da técnica inicial escolhida para ser a mais importante. A escolha da 

técnica de saída, em primeiro lugar, deve se adequar as habilidades do 
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nadador e sua eficiência competitiva. Além disso, recomendamos que os 

treinadores em seus treinos objetivem melhorar a técnica de saída dos 

nadadores. 

Utilizando como parâmetro a distância de tempo em 15 metros e a 

técnica de saída preferencial das nadadoras do sexo feminino, Seifert et al., 

(2006), analisou utilizando a cinemática e a cinética (capacidade de salto) da 

fase inicial aérea. O objetivo do estudo era determinar se uma técnica de saída 

em particular conduz a um curto tempo em 15 metros. Utilizando os saltos de 

contramovimento (CMJ) permitiu determinar a capacidade de impulsão vertical. 

Sugeriu considerar a variabilidade inter-individual em relação ao tempo de 

saída antes de favorecer estratégia única para as diferentes fases aéreas da 

saída de natação. 

Seguindo o pensamento de estudo acima Nomura, Takeda e Takagi, 

(2010), buscou identificar as influências da parte de trás no bloco de saída de 

natação. Utilizando o bloco convencional e o bloco com a placa traseira. 

Definindo que as influências da placa traseira no bloco de saída para natação 

competitiva apresentava um movimento de partida, em particular com maior 

habilidade de projeção Para uma saída de bloco mais eficiente e rápida, 

sugere-se que seja realizada prática intensiva objetivando fazer o melhor uso 

das vantagens do bloco sobre a saída. 

Takeda, Ichikawa, Takagi e Tsubakimoto, (2010), através de cinética e 

dinamometria buscou como objetivo do estudo avaliar a eficácia da saída 

estacionária, com um passo e com duplo passo sem uso de bloco de saída. 

Forças de reação do solo foram medidos para calcular a velocidade de 

decolagem e decolagem ângulo, tempos de ativação foram medidos não foi 

observada diferença significativa na velocidade de vôo horizontal. A velocidade 

de saída gerada pelo passo não foi maior do que aquela conseguida pelo duplo 

passo. Portanto, a saída estacionária é melhor para iniciar-se um trabalho de 

aprendizagem, uma vez que ajuda a alcançar consistente e superior 

desempenho. 

Apresentando um bloco de saída, (Omega, OSB11), aprovado pela FINA 

com adequações ideais para realizar o TS, Honda et al., (2010), em seu estudo 

procuraram determinar os efeitos da nova plataforma de partida em relação ao 
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seu desempenho para saída mostrou-se significativamente mais rápida fora do 

bloco com velocidade horizontal superior a vôo com aumento no pico de força 

horizontal. Esta vantagem foi mantida até o momento do tempo em 5 m e 7,5 

m. Recomendou-se aos treinadores e atletas que em seus treinos deveriam 

separar um tempo para adaptação ao novo bloco e esta nova técnica de saída. 

Os resultados deste estudo indicaram que a saída no novo bloco OSB11 foi 

significativamente mais rápida do que a saída no bloco tradicional.  

Mesmo com inovações em blocos e saídas, muitos nadadores ainda 

preferem a técnica GS, com isso, Rasha, (2010), em seu estudo avaliou a GS 

através da cinemática. Os resultados sugerem que, para obter um arranque 

mais rápido, os nadadores devem executar a GS rapidamente e fortemente, 

pois como em estudos anteriores falam, os nadadores que utilizam a GS, 

apresentam uma ótima utilização da resistência do bloco de saída, dando corpo 

a velocidade máxima e eficiência para alcançar a potência máxima do impulso 

para a frente, devem também realizar ação específica para os músculos dos 

membros inferiores, uma vez que é o principal responsável pelo resultado 

positivo do movimento para os nadadores durante a saída, buscar a melhoria 

da GS com possibilidade de diminuir o tempo de prova em 0,10 segundos e 

manter o corpo do nadador aproximado a uma linha reta, tanto quanto possível, 

a fim de diminuir as quebras na entrada realizando um movimento suave e o 

nadador deve entrar na água com uma inclinação, o que dá uma maior chance 

na entrada na água, portanto, alcançar a melhor distância dentro da água e 

conseguir o melhor tempo. 

White, Cornett, Wright, Willmott e Stager, (2011), procurou através da 

análise cinemática investigar a capacidade de nadadores de competição 

modificarem a profundidade máxima do centro da cabeça, durante a execução 

de uma saída de bloco competitiva. Os resultados demonstraram que, 

independentemente do nível de habilidade, quando solicitado a empregar uma 

saída mais rasa, nadadores competitivos diminuem profundidade de suas 

cabeças durante uma saída de bloco competitiva. Estes resultados 

complementam pesquisas anteriores que concluíram que nadadores modificam 

a profundidade da saída ao competir em diferentes profundidades. Portanto, os 

atletas menos experientes são menos previsíveis e mais variáveis em termos 
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de resultado de suas saídas (controle de profundidade) que os atletas mais 

experientes.  

Outros estudos tiveram como base a análise dinâmica e cinemática do 

OSB11 e Cossor, Slawsom, Shillaber, Conway e West, (2011), em seu estudo 

determinou se havia alguma relação entre os testes em terra e o desempenho 

da saída nos nadadores. Correlações mostraram diferenças significativas entre 

as forças verticais de pico em testes em terra com forças verticais de pico, 

tanto no bloco de saída e as adequações em cunha do modelo de bloco de 

saída OSB11, também foram encontradas correlações com o máximo de 

profundidade e distância de entrada e a altura do salto e pico de força, 

indicando que os testes de terra podem ser utilizados como uma alternativa aos 

blocos instrumentados para avaliações precisas de desempenho das saídas. 

Os resultados deste estudo mostram que os testes de salto simples medidos 

em terra se relacionam com o desempenho de saída e podem ser usados por 

nadadores e treinadores. 

Pilianidis, Kasabalis, Mantzouranis e Mavvidis, (2012), observou, coletou 

e comparou os dados dos Jogos Olímpicos de Sydney 2000, Atenas 2004 e 

Beijing 2008, mostrando que, o tempo de reação inicial parece melhorar 

igualmente com o desempenho superior dos nadadores de provas curtas.  

Assim, o autor sugeriu que pouco tempo antes dos Jogos Olímpicos de 

Londres 2012 os treinadores terão de trabalhar com os atletas, no 

desenvolvimento do sistema músculo-esquelético, aplicando complexas 

habilidades sequenciais e na melhoria da concentração do nadador, a fim de 

alcançar tempos de reação mais rápidos de início o que levará a um excelente 

desempenho na prova. 

Voltando a estudos de comparação das técnicas de saída, Thanopoulos 

et al., (2012), utilizou a análise cinemática, concluindo que entre os nadadores 

do sexo masculino a TS apresenta resultados significantes no tempo de vôo e 

na distancia de vôo comparado as mulheres que fizeram o GS, mas quando 

comparou as duas técnicas de saída, GS e TS, observou que não houve 

diferença significante, sugerindo também ao técnico e nadador, como outros 

autores, estudarem qual a melhor técnica de saída individual. 
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Lee, Huang e Lee, (2012), também realizou análise cinemática para 

comparar a GS e TS. Embora, seu objetivo maior foi sugerir aos técnicos que 

esta técnica de avaliação seria de fácil aplicação e propiciaria análises de 

desempenho mais refinadas. Seu estudo concluiu que não houve diferença 

significativa entre os dois grupos para tempo de vôo e distância, o tempo de 

12m, a velocidade de saída e ângulo, velocidade e ângulo de entrada e o 

centro de massa em posição mais elevada acima da água, sugeriu também 

que os técnicos devem considerar as diferenças individuais no momento de 

decidir qual das duas técnicas de saída deve ser utilizada por cada nadador 

competitivo.  

Cornett, White, Wright e Stager, (2012), preocuparam-se em analisar os 

cuidados da saída em nadadores adolescentes, quando do risco de acidentes 

por pouca profundidade em piscinas de competição. Seus resultados foram 

interpretados para mostrar que mesmo os nadadores jovens demonstraram 

uma medida considerável de controle do movimento por meio de sua 

capacidade de modificar a profundidade. Os resultados deste estudo reforçam 

ainda mais os dados que mostram que os nadadores mais velhos atingem 

profundidades maiores, velocidades mais rápidas, e as distâncias mais longas 

durante uma partida, em comparação aos nadadores mais jovens. A relação 

observada entre a idade e a velocidade da cabeça, nos leva a concluir que os 

nadadores inexperientes mais velhos estão em maior risco de lesão quando da 

execução da saída em águas rasas. Ressalta-se, contudo, que deve ser 

considerada cuidadosamente em cada categoria de idade.  

Honda, Sinclair, Mason e Pease, (2012), dedicaram a analisar o efeito 

do posicionamento no bloco Omega S11. Ele realizou 2 tipos de avaliação: a 

1ª, utilizou 03 posições levando-se em consideração o peso do nadador, 

variando assim o centro de massa para frente, para trás ou no meio. Já a 2ª, 

utilizou 03 posições da cunha de apoio do bloco. Observou que a melhor 

posição depende também da adequação do nadador, a que o nadador sente-se 

melhor em realizar. 
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Tabela 1 - Tabela resumo de alguns estudos sobre as técnicas de saída de bloco em Natação 

Autor	   Amostra	   Métodos	   Conclusões	  

Grove e 
Roberts 
(1972)	  

Nadadores 
Normovisuais 16 

masculino	  

Cinemetria 
Ângulo Ótimo	  

Ângulo de projeção ótima de 
13 ° para baixo a partir da 

horizontal. Angulo ideal 
comum encontrado por todos 

os sujeitos	  

Fitzgerald 
(1973)	  

Nadadores 
Normovisuais	  

Comparação visual 
GS / TS	  

TS é superior na velocidade 
de saída	  

Ayalon et al. 
(1979)	  

Nadadores 
Normovisuais	  

Tempo 
Swing Start / GS / 

Bunch Start / TS com 
suporte para perna 

atrás	  

TS: tempo no blocoo é 
menor, sem benefícios nos 

5m	  

Zatsiorski et al. 
(1979)	  

Nadadores 
Normovisuais 105 

masculino	  

Dinamometria 
Cinemetria 

Velocimetria 
Foward Swing / Full 
Range Swing / GS / 

TS	  

Superioridade da GS até uma 
distância de 5.5m	  

Guimarães e 
Hay (1985)	  

Nadadores 
Normovisuais 24 

masculino	  

4 Saídas 
GS	  

Correlação significativa entre 
resultante horizontal e o 

tempo em 9m	  

La Rue (1985)	   Nadadores 
Normovisuais	  

Cinemetria 
GS / TS com suporte 

para perna atrás	  

Superioridade da TS até uma 
distância de 4m	  

Counsilman et 
al. (1988)	  

Nadadores 
Normovisuais 158	  

Cinemetria 
GS Flat / GS Scoop / 

TS	  

Superioridade da GS Flat aos 
12,5m; a TS é mais rápida 

que a GS Scoop	  

Kirner et al. 
(1989)	  

Nadadores 
Normovisuais 

12 elite masculino	  

Cinemetria 
GS Flat / GS Hole / TS 

Flat / TS Hole	  

TS e GS Flat são as mais 
rápidas até uma marca aos 

8m 
	  

Navarro et al. 
(1990)	  

Nadadores 
Normovisuais	  

Cinemetria 
Dinamometria 

Saltos verticais e 
horizontais 

Melhor os saltos verticais 
	  

Arellano et al. 
(1994)	  

Nadadores 
Normovisuais 335 
elite Preliminares 

e finais de 
Barcelona	  

Cinemetria das provas 
de 50-, 100- e 200m 

nado crawl em 
diferentes posições	  

Os nadadores do sexo 
masculino apresentaram 

melhores performances nas 
saídas 

	  

Allen (1997)	  

Nadadores 
Normovisuais 15 

elite  
7 Masculinos 
8 Femininos	  

Cinemetria 
Dinamometria 

GS / TS	  

TS – tempo de partida 
(reação) mais curto 
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Tabela 1 – Continuação 

Autor	   Amostra	   Métodos	   Conclusões	  

Vilas-Boas et 
al. (2001)	  

Nadadores 
Normovisuais 

11 elite 
masculino	  

TSF / TSR	   TSF é superior até a entrada 
na água	  

Breed et al. 
(2000)	  

Nadadores 
Normovisuais 23 

feminino	  

Cinemetria 
Dinamometria 

GS / Swing Start / TSR	  

TSR superior (amostra com 
nadadores não competitivos)	  

Malone et al. 
(2001)	  

Nadadores  
Deficientes 

Visuais  
elite 

 Atlanta 
Paralympics 1996	  

Cinemetria	  
Houveram poucas diferenças 
em atletas do sexo masculino 
e diferenças significativas em 

atletas do sexo feminino	  

Cossor e 
Mason (2001)	  

Nadadores 
Normovisuais 

elite 
Finalistas e semi-

finalistas  
11 Provas Sydney	  

Cinemetria 
Saída do nadador na 

prova a té o tempo em 
15m.	  

TSF e TSR são válidas pois 
as diferenças desaparecem 
quando se inicia a fase de 

deslize. TSF parece ser mais 
rápida que TSR 

provavelmente devido ao 
menor tempo de bloco	  

Malone et al. 
(2001)	  

Nadadores 
Deficientes 

Visuais 
elite 

3 Classes de 
deficiência 

invisual (S11, S12 
e S13)	  

Cinemetria 
Tempo total de prova, 
velocidade de nado	  

Não há diferenças entre 
baixa visão (S12 e S13) os 

invisuais (S11), houve 
diferenças significativas entre 

os gêneros	  

Holthe et al. 
(2001)	  

Nadadores 
Normovisuais 

10 
masculino	  

Cinemetria 
GS / TS	  

TS é superior	  

Pereira et al. 
(2001)	  

Nadadores 
Normovisuais 

3 elite 
2 Masculino 
1 Feminino	  

Cinemetria 
Dinamometria/ bloco 

0.50 e 0.75 
s/inclinação 

0.50 e 0.75 10º 
inclinação	  

As variações de altura e 
inclinação do bloco 

influenciam na performance 
da saída	  

Blanksby 
(2002)	  

Nadadores 
Normovisuais 

12 elite 
5 Masculino 
7 Feminino	  

GS / TS ou Handle 
Start	  

Incluir um tempo para treino 
da saída nos treinamentos 

semanais	  

Vilas-Boas et 
al. (2003)	  

Nadadores 
Normovisuais 

11 elite 
masculino	  

Cinemetria 
Dinamometria 

GS / TSF / TSR	  

Superioridade da TSF no 
início da partida; as três 

técnicas são válidas	  
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Tabela 1 – Continuação 

Autor	   Amostra	   Métodos	   Conclusões	  

Krüger et al. 
(2003)	  

Nadadores 
Normovisuais 

7 elite 
masculino	  

Cinemetria 
Dinamometria 
Eletromiografia 

GS / TS	  

GS é superior apesar de 
parecer não existir vantagem 
significativa de qualquer uma 

das técnicas	  

La Fuente et 
al. (2003)	  

Nadadores 
Normovisuais 65 

44 Masculino 
21 Feminino	  

Cinemetria 
tiros de 25m 

5/7.5/10/15 e 25 
metros.	  

---------------------------	  

Miller et al. 
(2003)	  

Nadadores 
Normovisuais 

15 elite 
masculino	  

Cinemetria 
Dinamometria 

GS / TS	  
TS é superior	  

Issurin et al. 
(2003)	  

Nadadores 
Normovisuais  

elite 
Finalistas e semi 

finalistas  
11 Provas Sydney 

2000	  

Cinemetria 
GS / TS	  

TS é superior	  

Nikodelis e 
Kolias (2003)	  

Nadadores 
Normovisuais 6 

elite 
feminino	  

GS / TS	   TS é superior	  

Hubert et al. 
(2005)	  

Nadadores 
Normovisuais 

4 elite 
masculino	  

Cinemetria 
Dinamometria 
Antropometria	  

Variáveis: pico máximo de 
FH, FR, AS, distância de 
início de nado e tempo 

submerso tem relação com T 
início. TB relação com T5m; 
T início com T10m; TB sem 
correlação; distancia ideal: 

10m e nº execuções ideal: 3	  

Takeda e 
Nomura (2006)	  

Nadadores 
Normovisuais 

1 
masculino	  

Cinemetria 
GS / TS	  

TS contribui em um menor 
TB, GS contribui na alta 

velocidade	  

Seifert (2006)	  

Nadadores 
Normovisuais 9 

1 elite 
8 nacionais 
masculino	  

Cinemetria 
Dinamometria 

CMJ	  

Considerar a variabilidade 
inter individual em relação ao 

tempo de saída	  

Benjanuvatra 
(2007)	  

Nadadores 
Normovisuais 

16 
9 elite 

7 praticantes 
feminino	  

Cinemetria 
Dinamometria 

GS e Saltos no solo	  

Observar os atributos físicos 
e padrão dinâmico e motor 
das habilidades no atleta	  
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Tabela 1 – Continuação 

Autor	   Amostra	   Métodos	   Conclusões	  

Mason et al. 
(2007)	  

Nadadores 
Normovisuais 

6 elite masculino	  
GS / TS	   Não houve diferenças 

significativas entre GS e TS	  

Ruschel et al 
(2007)	  

Nadadores 
Normovisuais 4 

elite 
masculino	  

Cinemetria 
Dinamometria 

T5m	  

DV, AE e fase subaquática 
tem importância significativa 

no desempenho e melhora da 
saída	  

Sanders e 
Bonnar (2008)	   ------------	   Revisão Bibliográfica	  

Estudar as características 
antropométricas pode ajudar 
no desempenho e maximizar 

a propulsão na fase 
subaquática	  

Monteiro 
(2008)	  

Nadador 
Normovisuais 1 

Sênior	  

Cinemetria 
Dinamometria 
Eletromiografia 
GS / TSF / TSR	  

TSR mais rápida no Tempo 
em 7.5m	  

Daly et al. 
(2009)	  

Nadadores 
Deficientes 

Visuais 
47 elite 

24 masculino 
23 feminino	  

Cinemetria 
Sydney Paralympics 

2000	  

Não houve diferença 
significante entre os S12 e 

S13, os S11 tiveram as 
variáveis com tempo mais 

alto	  

Martens et al. 
(2009)	  

Nadadores 
Deficientes 

Visuais 
80 elite 

44 masculino 
36 feminino	  

Cinemetria 
	  

Não houve diferença 
significante entre os S12 e 

S13, os S11 tiveram as 
variáveis com tempo mais 

alto principalmente do sexo 
feminino	  

Jorgi´c (2010)	  

Nadadores 
Normovisuais 

6 elite 
masculino	  

Cinemetria 
GS / TS	  

Não houve diferenças 
significativas entre GS e TS	  

Takeda et al. 
(2010)	  

Nadadores 
Normovisuais 

10 elite 
masculino	  

Cinemetria 
Dinamometria 

Saídas: parado, com 1 
passo e com 2 passos	  

Saída parado é melhor para 
trabalhar a iniciação da 
saída, para melhoria do 

desempenho	  

Nomura (2010)	  

Nadadores 
Normovisuais 

1 elite 
masculino	  

Cinemetria 
Dinamometria 

Bloco com e sem 
placa traseira	  

Bloco com placa traseira 
apresenta melhor habilidade 

de projeção na saída	  

Vantorre et al. 
(2010)	  

Nadadores 
Normovisuais 

10  
5 elite 

5 treinados	  

Cinemetria 
Dinamometria	  

TS é superior até a fase 
subaquática	  
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Tabela 1 – Continuação 

Autor	   Amostra	   Métodos	   Conclusões	  

Honda et al. 
(2010)	  

Nadadores 
Normovisuais 

14 elite 
09 Masculino 
05 Feminino	  

Cinemetria 
Dinamometria 

Saída preferencial 
Bloco OmegaS11	  

TS foi significantemente mais 
rápida, principalmente no 

Omega S11	  

Rasha (2010)	  

Nadadores 
Normovisuais 

3 elite 
feminino	  

Cinemetria 
GS	  

GS deve ser executado com 
rapidez e força	  

Cossor (2011)	  
Nadadores 

Normovisuais 
8 elite masculino	  

Cinemetria 
Dinamometria	  

Saltos simples no solo podem 
ser usados no treino para 
melhora do desempenho	  

White et al. 
(2011)	  

Nadadores 
Normovisuais 

25  
12 elite 

13 iniciantes	  

Cinemetria	  
Atletas menos experientes 
são menos previsíveis no 

controle de profundidade da 
saída	  

Murrel et al. 
(2012)	  

Nadadores 
Normovisuais 

4 elite 
2 masculino 
2 feminino	  

Cinemetria 
Dinamometria 

GS / TS 
Omega SB11	  

TS foi significantemente mais 
rápida, principalmente no 

Omega S11	  

Thanapoulos 
et al. (2012)	  

Nadadores 
Normovisuais 

27  
13 Masculino 
14 Feminino	  

Cinemetria 
Antropometria 

GS / TS	  

Não houve diferenças 
significativas entre GS e TS	  

Lee et al. 
(2012)	  

Nadadores 
Normovisuais 

12 elite	  

Cinemetria 
GS / TS	  

TB menor no TS, no todo, 
sem diferenças significativas.	  

Honda et al. 
(2012)	  

Nadadores 
Normovisuais 

18 – 09 Masculino 
09 Feminino	  

Cinemetria 
Dinamometria 

TS 
Omega SB11	  

Adequar a cunha de bloco ao 
atleta.	  

Cornett et al. 
(2012)	  

Nadadores 
Normovisuais 
adolescentes	  

Cinemetria	  
Nadadores inexperientes e 
mais velhos tem maior risco 
de lesão quando em piscina 

rasa que adolescentes	  

Wemhoff, L. 
(2012)	  

Nadadores 
Normovisuais 

elite 
Masculino 
Feminino	  

Separou os atletas por 
gênero e catalogou os 

tempos de reação	  

Atleta (fem.)  
média / TR=0,73 

Atleta (masc.) média/TR=0.69 
Atletas (masc.) USA e  

Suécia = menor TR 
Atleta (fem.) menor 

TR=Suécia e Grã-Bretanha.	  
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Tabela 1 – Continuação 

Autor	   Amostra	   Métodos	   Conclusões	  

Piliadis (2012)	  

Nadadores 
Normovisuais 135 

elite 
67 Masculino 68 

Feminino	  

Cinemetria 
Sydney 2000 / Atenas 

2004 / Beijing 2008	  
TS é superior	  
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3. METODOLOGIA 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva de cunho exploratório. De 

acordo com Cervo & Bervian, (1983), neste tipo de pesquisa, o pesquisador 

observará e analisará o fenômeno sem manipulá-lo e, além disso, o caráter 

exploratório da pesquisa deve-se ao fato do pesquisador procurar a sua 

familiarização com o fenômeno e daí descobrir novas ideias e possivelmente 

auxiliar em pesquisas posteriores, aplicando nos treinamentos que exerce com 

sua equipe de nadadores deficientes visuais, subsidiando outros técnicos sobre 

peculiaridades da mecânica do movimento na saída de bloco, voo e entrada na 

água de nadadores deficientes visuais. 

3.2. AMOSTRA 

A amostra deste estudo foi intencional, composta por 16 nadadores, 

sendo 4 cegos, (2 do sexo masculino e 2 do sexo feminino), 2 de baixa visão, 

(1 do sexo masculino e 1 do sexo feminino) que representam o Instituto 

Benjamin Constant no Estado do Rio de Janeiro, e 10 normovisuais, (6 do sexo 

masculino e 4 do sexo feminino), do Estado de Santa Catarina. As médias de 

idade, massa corporal, estatura e IMC dos sujeitos da amostra foram as 

seguintes: deficientes visuais (19,15±0,3 anos, 61,2±12,2 kg, 1,66±0,10 m, 

22,1±0,6 MC); normovisuais (17,4±4,1 anos, 64,9±12,8 kg, 1,72±0,09 m, 

21,6±0,6 MC). Todos os atletas deficientes visuais e normovisuais, disputam os 

campeonatos regionais e nacionais sendo especialistas em estilos cujas saídas 

são executadas de cima do bloco de partida (estilos: crawl, peito e borboleta). 

Buscou-se também selecionar a amostra de nadadores normovisuais da 

mesma faixa etária dos nadadores deficientes visuais. 

As características da amostra inicial estão expressas na Tabela 2, 
Tabela 3, Tabela 4 e Tabela 5. 
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Tabela 2 - Médias e Respetivos Desvios Padrão das Caraterísticas de Idade; Massa Corporal, Estatura e 

Índice de Massa Corporal (IMC) dos sujeitos Deficientes Visuais 

	  
Deficientes Visuais 

Masculino	  
Deficientes Visuais 

Feminino	  
Deficientes Visuais 

Total	  

Idade (anos)	   20,00±5,29	   18,67±5,03	   19,33±4,68	  

Massa Corporal (Kg)	   69,87±10,51	   52,53±6,05	   61,20±12,20	  

Estatura (cm)	   173,00±8,19	   158,67±2,52	   165,83±9,54	  

IMC 	   23,29±2,31	   20,85±2,05	   22,07±2,37	  

IMC – Índice de Massa Corporal 

 

Tabela 3 - Médias e Respetivos Desvios Padrão das Caraterísticas de Idade; Massa Corporal, Estatura e 
Índice de Massa Corporal (IMC) dos sujeitos Normovisuais 

	  
Normovisuais 

Masculino	  
Normovisuais 

Feminino	  
Normovisuais 

Total	  

Idade (anos)	   16,67±2,80	   18,75±5,62	   17,50±4,01	  

Massa Corporal (Kg)	   70,73±13,67	   56,25±3,59	   64,94±12,81	  

Estatura (cm)	   176,00±9,21	   166,00±6,93	   172,00±9,48	  

IMC 	   22,63±2,27	   20,42±0,61	   21,74±2,07	  

IMC – Índice de Massa Corporal 

 

Tabela 4 - Características da amostra inicial quanto ao tempo de prática (anos), treino por semana (dias) 
e horas de treino (dia) dos Sujeitos Deficientes Visuais 

	  
Deficientes 

Visuais 
Masculino	  

Deficientes Visuais 
Feminino	  

Deficientes Visuais 
Total	  

Prática (anos) 
Treino por semana (dias) 
Horas de treino (dia)	  

8,0±5,0	   5,3±4,2	   6,7±4,4	  

4,3±1,2	   4,3±1,2	   4,3±1,0	  

4,3±0,6	   3,3±1,2	   3,8±1,0	  

 

Tabela 5 - Características da amostra inicial quanto ao tempo de prática (anos), treino por semana (dias) 
e horas de treino (dia) dos Sujeitos Normovisuais 

	  
Normovisuais 

Masculino	  
Normovisuais 

Feminino	  
Normovisuais 

Total	  

Prática (anos) 
Treino por semana (dias) 
Horas de treino (dia)	  

6,3±1,4	   9,5±5,4	   7,6±3,7	  

6,0±0,0	   6,0±0,8	   6,0±0,5	  

3,3±0,8	   3,0±0,0	   3,2±0,6	  
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Os nadadores deficientes visuais competem no Circuito Caixa, 

organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro/CPB, sendo este o órgão 

responsável em selecionar as equipes que representam o Brasil em 

competições internacionais. Os atletas nadaram o Campeonato Regional e 

uma Etapa Nacional, antes da coleta de dados (esclarecendo que o Circuito 

Caixa acontece em quatro etapas, sendo uma etapa regional e três nacionais). 

Os nadadores normovisuais competem em eventos Regionais e Nacionais 

organizados pela Federação Aquática de Santa Catarina e pela CBDA, 

respetivamente. 

3.3. MATERIAIS 

Neste estudo foram utilizados os seguintes instrumentos, pertencentes 

ao Laboratório de Pesquisas em Biomecânica aquática do CEFID/UDESC: a) 

uma plataforma de força (para aquisição de dados dinamométricos); b) um 

software (sistema de aquisição de dados); c) sistema de aquisição de imagens 

(duas câmeras de vídeo para aquisição de dados cinemáticos); e d) um 

equipamento sincronizador de sinais. Os instrumentos utilizados são descritos 

detalhadamente a seguir. 

3.3.1. Dinamometria 

a) Plataforma de Força 

Para a aquisição dos dados dinamométricos foi utilizada uma plataforma 

subaquática de força construída por Roesler, (1997), fixada a um suporte que 

simula o bloco de partida, conforme mostra a Figura 5. As variáveis 

dinamométricas adquiridas estão descritas no item 3.4.2.1. A plataforma possui 

sensibilidade de 2N, erro menor que 1%, acoplamento entre solicitações menor 

que 3% e frequência natural de 60 Hz. Os procedimentos de calibração são 

detalhadamente descritos por Roesler, (1997). 
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Figura 5: Foto da plataforma de força subaquática sobre o suporte que simula o bloco de partida 

 

A plataforma extensométrica utilizada mede 0,5m x 0,5m em sua 

superfície, que é coberta por um material antiderrapante. O conjunto 

plataforma-suporte possui 10° de inclinação em relação à horizontal e 0,75 m 

de altura em relação à linha da água, de acordo com os padrões exigidos pela 

FINA para a construção dos blocos de partida.  

Devido à inclinação conjunto, fez-se necessária a transformação de 

coordenadas, convertendo o sistema local de coordenadas para um sistema 

global de coordenadas, (Pereira, 2001, Hubert et al., 2005). Desta forma, a 

componente vertical e a componente horizontal da força de reação do solo (Fy 

e Fx, respectivamente), foram transformadas em FV (força vertical global) e FH 

(força horizontal global). Sucintamente, esta transformação partiu da 

decomposição de Fy e Fx em suas componentes horizontais e verticais 

FyH=Fy.sen10º, FyV=Fy.cos10º, FxH=Fx.cos10º e FxV=Fx.sen10º. A força 

vertical global FV é a soma das componentes verticais (FV=FyV+FxV) e a força 

horizontal global é a subtração das componentes horizontais (FH=FxH-FyH). 

Esta transformação foi validada através da utilização de pesos padrão sobre a 

plataforma inclinada resultando, após a transformação, na medição da força 

vertical, equivalente ao peso colocado sobre a plataforma, e da força horizontal 

igual a zero (com erro inferior a 1%). A Figura 6 representa a transformação 

acima descrita. 
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Figura 6: Desenho esquemático da transformação do sistema local de coordenadas (esquerda) para o 

sistema global de coordenadas (direita). Fonte: Hubert et al., (2005). 

 

Calibração 

A plataforma de força foi previamente calibrada através da utilização de 

anilhas com pesos conhecidos, (Roesler, 1997), o que possibilitou o cálculo do 

coeficiente de calibração pelo método de regressão linear. 

Todas as curvas de força já estão normalizadas pelo peso corporal do 

sujeito, por isso os valores do eixo y correspondem a "unidades de peso 

corporal". 

b) Software (Sistema de Aquisição de Dados) 

A plataforma de força foi conectada ao sistema de aquisição, 

condicionamento, transformação e processamento de sinais ADS2002-IP 

(AC2122, Lynx Tecnologia Eletrônica LTDA) composto por (a) uma placa 

condicionadora de 16 canais para ponte de Wheatstone; (b) um conversor 

analógico-digital de 16 bits e limite máximo de 60 kHz; (c) software AqDados 

7.02; e (d) um microcomputador portátil. Utilizou-se uma taxa de aquisição de 

800 pontos/canal/segundo. 

3.3.2. Cinemetria 

c) Sistema de Aquisição de Imagens 
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Para a aquisição dos dados cinemáticos foram utilizadas duas câmeras 

filmadoras digitais. A primeira (Casio EX-F1 High Speed Exilim, com freqüência 

de 210 Hz) foi posicionada fora da água de forma a proporcionar uma vista 

lateral do bloco de partida, possibilitando a análise das variáveis durante as 

fases de bloco e de voo da saída. A segunda filmadora (Sanyo Xacti VPC-E2, 

com frequência de 60 Hz), que é à prova de água, foi posicionada dentro da 

piscina, de forma a proporcionar uma vista lateral da fase de entrada na água e 

deslize, possibilitando a análise do tempo total de saída em 5 m. Para cada 

uma das câmeras foi utilizado um calibrador bidimensional de medidas 

conhecidas. 

 

	  

Figura 7: Foto das máquinas com o tripé, uma para filmagem fora d`água e a outra subaquática fixada ao 
suporte 

 

Calibração 

Para a calibração das imagens obtidas pela câmera fora da água foi 

utilizado um calibrador bidimensional. O calibrador, que consiste de uma haste 

de alumínio de 3 metros de comprimento, contém marcações que delimitam 

distâncias conhecidas para a posterior conversão das medidas da distância de 

vôo obtidas na imagem, em pixels, para metros. Antes do início das coletas de 

dados, o calibrador foi fixado perpendicularmente à borda da piscina, para a 

calibração da área correspondente à fase de voo da saída. 



 Metodologia 
	  

	   57	  

 

	   	   	  
Figura 8: Foto da plataforma e calibrador subaquático 

 

d) Sincronizador de sinais 

Para sincronizar o sinal sonoro emitido no instante da partida à 

cinemetria e à dinamometria foi utilizado um sincronizador de sinais composto 

de dois leds (luzes), uma campainha e uma caixa de som. O sincronizador é 

acionado por um interruptor manual provocando, simultaneamente, os sinais 

sonoros, de luz e o sinal elétrico para o sistema de aquisição da dinamometria. 

O led forneceu à cinemetria um sinal visual no instante da partida e a 

campainha proporcionou ao atleta um sinal de partida similar àquele utilizado 

nas competições oficiais de natação. 

3.4. MÉTODOS 

Para estudar a saída de bloco, seja com deficientes visuais ou 

normovisuais, utilizou-se como variáveis a dinamometria e cinemetria, que são 

utilizadas como métodos de medição neste modelo de estudo e como base as 

provas de velocidade que utilizam o bloco de partida na Natação.  

A investigação baseou-se na comparação destas variáveis (cinéticas e 

cinemáticas), analisando o tempo, ângulos e distância, respeitando protocolos 

reconhecidos na comunidade científica, tais como, Hubert et al., (2005), 

Ruschel et al., (2007), Cossor et al., (2011) e Honda et al., (2012). 



 Metodologia 
	  

	   58	  

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Biomecânica Aquática do 

Centro de Educação Física Fisioterapia e Desportos – CEFID da Universidade 

do Estado de Santa Catarina – UDESC, durante o primeiro semestre do ano de 

2013. 

1ª. Como o estudo foi realizado no CEFID/UDESC, os nadadores 

deficientes visuais deslocaram-se do Rio de Janeiro para Florianópolis, no 

Estado de Santa Catarina, no mês de julho. O parque aquático era fechado e 

climatizado, com a piscina na temperatura de 25 graus, conforme as regras da 

FINA. 

2ª. O estudo foi realizado fora das condições reais de uma competição, 

ou seja, eram chamados individualmente em sequência para saltar. Os atletas 

podem não ter executado as saídas, com a mesma disposição psicológica que 

teriam em uma competição, o que poderá ser uma limitação do estudo. 

Seguindo o protocolo Hubert et al., (2005), os nadadores preencheram 

uma ficha com os dados de identificação pessoal (nome, data de nascimento, 

massa corporal e estatura), que foram aferidos pelos pesquisadores. Em 

seguida, dirigiram-se para a piscina onde realizaram exercícios de aquecimento 

orientados pelo Técnico. Executaram algumas saídas para familiarização com 

a plataforma que estava fixada no bloco, com o sinal de partida e com a 

distancia a ser percorrida após a saída do bloco, bem como, algumas 

explicações técnicas do estudo observadas durante as execuções 

experimentais (Figura 9). 
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Figura 9: Imagem da realização e correções das saídas experimentais 

 

3.4.1. Fatores Determinantes na Avaliação da Técnica da Saída 

A saída de bloco de natação, independente de qual seja a técnica 

utilizada em sua execução, constitui-se de quatro fases: tempo de bloco, vôo, 

entrada na água e deslize, (Pereira, 2001). 

Cada uma delas influencia a fase subsequente, ou seja, o que acontece 

na fase de tempo de bloco resultará na melhor ou pior fase de voo, velocidade 

e ângulo de entrada na água; o que acontece na fase de voo tem relação com 

a posição do corpo do nadador quando da entrada na água e, 

consequentemente a fase de entrada na água é elemento preponderante na 

resultante da fase de deslize até o nadador iniciar o nado propriamente dito, ou 

seja, as fases da saída estão intimamente ligadas e não podem ser 

desvinculadas uma das outras, (Hubert et al., 2005). 
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3.4.2. Definição das Variáveis 

Os parâmetros para definir as variáveis foram selecionados em relação 

ao desempenho do nadador, ou seja, conseguir realizar a saída no bloco de 

partida no menor tempo possível, respeitando todas estas variáveis que, 

quando combinadas, são consideradas determinantes da performance da saída 

do bloco na natação. Como afirma Haljand, (1998), as variáveis devem ser 

definidas por fases e cada uma delas delimitadas por ações definidas 

apresentando objetivos que envolvem o corpo de forma única. Estas variáveis 

definidas por dinamometria e cinemetria, podem ser classificadas como 

variáveis dependentes. 

As variáveis dinâmicas obtidas pelo método de dinamometria foram 

definidas operacionalmente a partir da curva que representam as 

componentes: vertical e horizontal da Força de Reação do Solo (FRS), 

medidas na plataforma de força. 

Após a aquisição e processamento dos dados obtidos através da 

plataforma de forças descrita no item 3.3.1., cada ensaio resultou em um 

gráfico exemplificado pela Figura 10, que forneceu as variáveis descritas a 

seguir por Hubert et al., (2005). 

 

Figura 10: Gráfico das curvas de força vertical e horizontal com indicadores das variáveis analisadas. 
Fonte: Hubert  et al. (2005). 
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3.4.2.1. Análise Dinâmica 

Seguindo os parâmetros de avaliação de Hubert et al., (2005), para a 

análise temporal da variável dinâmica, as fases que usaremos na avaliação 

desde o sinal de saída até atingirem os 16m foram: 

Tempo de Reação (TR) - é definido como o tempo que decorre da 

apresentação de um estímulo não antecipado ao início da resposta, (Schmidt e 

Wrisberg, 2001). Operacionalmente é obtido pelo intervalo de tempo decorrido 

desde o instante do sinal de partida ao instante do primeiro movimento 

perceptível realizado pelo nadador, detectados durante a aquisição. É expresso 

em segundos (s); 

Tempo de Bloco (TB) - é conceitualmente definido como o intervalo de 

tempo em que o nadador permanece sobre o bloco após o comando de partida. 

Operacionalmente é obtido pelo intervalo de tempo decorrido desde o instante 

do sinal de partida ao instante de perda de contato com bloco, detectados 

durante a aquisição. É expresso em segundos (s);  

Pico máximo de Força Vertical (PV) - é entendido como o maior valor da 

componente vertical da Força de Reação do Solo durante a saída. 

Operacionalmente representa o maior valor da componente vertical da Força 

de Reação do Solo observado na curva de força obtida, normalizado pelo peso 

corporal. É expresso em força/peso corporal (N/N); 

Pico máximo de Força Horizontal (PH) - é entendido como o maior valor 

da componente horizontal da Força de Reação do Solo durante a saída. 

Operacionalmente, representa o maior valor da componente horizontal da 

Força de Reação do Solo observado na curva de força obtida, normalizado 

pelo peso corporal. É expresso em força/peso corporal (N/N); 

Força Resultante (FR) - é entendido como a resultante das forças 

vertical e horizontal da Força de Reação do Solo durante a saída. 

Operacionalmente, foi determinada pela raiz da soma dos quadrados das 

forças vertical e horizontal, normalizada pelo peso corporal. É expressa em 

força/peso corporal (N/N); 
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3.4.2.2. Análise Cinemática 

As imagens obtidas através do método de cinemetria, que referem-se as 

informações coletadas por imagens de câmeras descritas no item 3.3.2. Estas 

possibilitaram a identificação das seguintes fases para análise da saída de 

bloco e estão descritas a seguir, como sugere Hubert et al., (2005), em seu 

estudo. 

Ângulo de Saída do bloco (AS) - é o ângulo observado no instante da 

saída do bloco, formado entre o corpo do nadador e o plano horizontal. 

Operacionalmente foi obtido pela relação do segmento de reta formado entre 

os pontos anatômicos acrômio e maléolo lateral com o plano horizontal, adiante 

do nadador, no último instante de contato com o bloco, detectado durante a 

aquisição, como pode ser observado na Figura 11. É medido em graus (°); 

 

 
Figura 11: Exemplo da obtenção do ângulo de saída do bloco 

 

 

Ângulo de entrada na água (AE) - é o ângulo observado no instante da 

entrada da mão na água, formado entre o corpo do nadador e o plano 

horizontal. Operacionalmente foi obtido pela relação do segmento de reta 

formado entre os pontos anatômicos estilóide ulnar e trocanter, abaixo do 

nadador, no instante em que a mão toca na água, detectado durante a 
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aquisição. A obtenção do ângulo de entrada na água é exemplificada na Figura 
12; É medido em graus (°); 

 

Figura 12: Exemplo da obtenção do ângulo de entrada na água 

 

Distância horizontal de voo (DV) - é a distância, em metros, da fase 

aérea realizada pelo nadador, imediatamente após a perda de contato com o 

bloco de partida, medida a partir da borda de partida até o toque da cabeça na 

água. Operacionalmente, foi obtida pela identificação nas imagens da distância 

da borda de partida até o toque da cabeça do nadador na linha da água, 

detetado durante a aquisição, conforme observado na Figura 13; 

 

 
Figura 13: Exemplo da obtenção da distância de voo 
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Tempo de voo (TV) - é o tempo da fase aérea realizada pelo nadador 

imediatamente após a perda de contato com o bloco de partida até o primeiro 

toque da mão na água. Operacionalmente, foi obtido pelo intervalo entre o  

instante de perda de contato com o bloco de partida e o instante do toque da 

cabeça do nadador na linha da água, detetados durante a aquisição; é 

expresso em segundos (s). 

 

Tempo total em 5 metros (T5m) - é o tempo decorrido desde o sinal de 

partida até que o nadador alcance os 5m após a saída. Operacionalmente foi 

obtido pelo intervalo entre o instante do sinal de partida, Figura 14 – esquerda, 

e o instante em que a cabeça do nadador atinge a marca dos 5m, Figura 14 – 
direita, detetados durante a aquisição; É expresso em segundos (s); 

 

 

 
Figura 14: Acionamento do sincronizador no instante de partida (esquerda) e instante em que a cabeça 

do nadador atinge a marca dos 5 m (direita) 

 

 

Tempo total em 16 metros (T16m) - é o tempo decorrido desde o sinal 

de partida até que o nadador alcance os 16m após a saída. Operacionalmente 

foi obtido pelo intervalo entre o instante do sinal de partida, Figura 15 – 
esquerda, e o instante em que a cabeça do nadador atinge a marca dos 16m, 

Figura 15 – direita, detectados durante a aquisição; É expresso em segundos 

(s). 
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Figura 15: Acionamento do sincronizador no instante de partida (esquerda) e instante em que a cabeça 
do nadador atinge a marca dos 16 m (direita) 

 

Isso feito deu-se início à coleta de dados. Para a tomada da força peso, 

cada nadador permaneceu 10 segundos sobre o bloco de partida 

instrumentado. Cada atleta executou seis (6) saídas com intervalo de 

aproximadamente, 4 minutos. Imediatamente após a saída, os atletas nadaram 

em velocidade máxima até a borda oposta à de partida, totalizando 16 metros. 

Os procedimentos de saída foram idênticos aos de uma competição.  

Foram executadas, cento e seis (106) repetições no total, excluindo as 

saídas em que o nadador saiu antes do sinal de partida ou movimentou-se no 

momento do sinal, contabilizando noventa e seis saídas (96) aprovadas. 

O esquema do layout coleta de dados é representado na Figura 16. 
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Figura 16: Desenho esquemático da disposição dos instrumentos na piscina: (a) bloco de partida 
instrumentado; (b) sistema de aquisição de dados e equipamento sincronizador de sinais; (c) câmera 
filmadora fora da água; (d) câmera filmadora subaquática; (e) leds de sincronização para as câmeras; (f) 
caixa de som para emissão do sinal de partida 

 

O bloco de partida instrumentado (a) foi posicionado na borda lateral, no 

centro (12,5m) à cabeceira de partida da piscina. A câmera filmadora Casio 

EX-F1 High Speed Exilim (c) foi posicionada perpendicularmente a 13m do 

evento. Esta câmera possibilitou a identificação das variáveis cinemáticas, 

através das fases, ângulo de saída do bloco, ângulo de entrada na água, 

distância horizontal de voo e tempo de voo. A câmera filmadora (d) foi 

posicionada, respectivamente, a 5m da borda de partida e a 6m do evento, e 

forneceram as fases, tempo total em 5 metros, tempo total em 16 metros, 

tempo e distância de início do nado e identificar o momento no qual a cabeça 

do nadador ultrapassa a corda de marcação dos 15m, fornecendo a variável 

tempo total em 16m. 

3.5. ESTATÍSTICA 

Foram, calculadas, na análise estatística descritiva, as médias e os 

respectivos desvios padrão de cada variável em estudo e em todos os 

contextos de análise planejados.  
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A análise de todos os dados foi efetuada utilizando o software de 

tratamento e análise estatística “Statistical Package for the Social Sciences, 

SPSS Science, Chicago, USA” versão 21,0.  

Foi efetuada uma análise exploratória de todos os dados para 

caracterizar os valores das diferentes variáveis em termos de tendência central 

e dispersão. Dessa forma, todas as variáveis foram sujeitas a uma observação 

gráfica com o objetivo de detetar a existência de outliers e possíveis 

introduções incorretas dos dados.  

Com o objetivo de realizar a análise estatística inferencial, foi necessário 

avaliar a normalidade da distribuição dos dados recolhidos. Desta forma e 

tendo em conta a natureza biológica das medidas efetuadas, foi realizada uma 

análise do tipo de distribuição através do teste de Shapiro-Wilk. Tendo sido 

assegurado uma distribuição normal de todas as variáveis em estudo efetuou-

se estatística inferencial através de um teste T para medidas independentes. 

Para observar a existência de correlação entre as variáveis cinéticas e as 

variáveis cinemáticas foi usado o teste de correlação de pearson. O nível de 

significância foi mantido em 5%. 

3.6. ÉTICA NA PESQUISA 

O presente estudo foi avaliado pela Universidade Salgado de Oliveira – 

UNIVERSO, Pró-Reitoria de Pós Graduação e Pesquisa através do Comitê de 

Ética em Pesquisa em Humanos e Animais, (Cep-Universo), sito Rua Marechal 

Deodoro, 263, bloco B, terceiro andar, Niterói, Rio de Janeiro. 

O parecer foi aprovado sob o Nº. 024/2013, de acordo com a Resolução 

nº. 196 / 96 – CNS / MS, referente ao Projeto de Pesquisa “Análise Cinética e 

Cinemática da Saída de Bloco em Natação de Atletas Deficientes Visuais”, 

desenvolvido no Laboratório de Pesquisas em Biomecânica Aquática do 

CEFID/UDESC. 

Após a aprovação do Comitê de Ética da Universidade Salgado de 

Oliveira – UNIVERSO, entrou-se em contato com as entidades através de seus 

técnicos, para a disponibilidade de participação das equipes no estudo, tanto 
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com o técnico da equipe de natação do Instituto Benjamin Constant / IBC, 

quanto o técnico da equipe de natação do Clube Doze de Agosto, Florianópolis, 

SC, a fim de fornecer informações gerais sobre a pesquisa. Foi então 

agendada uma reunião com os nadadores e responsáveis, no horário de 

treinamento para esclarecimento sobre a importância de sua realização do 

estudo e os procedimentos da coleta de dados.  

Durante a mesma, foi entregue aos nadadores e responsáveis, uma 

declaração que esclarecia sobre os procedimentos para a coleta de dados, um 

termo de consentimento livre e esclarecido, (ANEXO XIV), que foi assinado 

pelos nadadores e/ou responsáveis, para o uso dos dados e imagens dos 

resultados do estudo em eventos científicos, bem como, o agendamento, 

informação do local e horário da coleta. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Através da estatística empregada para análise comparativa das variáveis 

que compõe a saída de natação, podemos observar resultados 

significativamente diferentes entre os atletas deficientes visuais e os atletas 

normovisuais. 

4.1. ANÁLISE CINÉTICA 

4.1.1. Análise Temporal 

Neste tópico estaremos apresentando os dados obtidos desde o tempo 

de reação, até a distância de 16m, que se refere ao tempo total da saída.  

Foram validadas 96 saídas para a análise temporal, que foram 

realizadas por dezesseis (16) nadadores normovisuais e seis (06) deficientes 

visuais. 

Abaixo seguem as tabelas referentes as médias e desvio padrão das 

variáveis temporais em nadadores deficientes visuais e normovisuais. 

 

 

Tabela 6 - Valores Médios e Respectivos Desvio Padrão (méd±dp) dos Valores 

obtidos para a Variável Cinética Temporal entre os Nadadores Normovisuais e 

Deficientes Visuais das Saídas de Bloco 

 
	   Normovisuais	   Deficientes Visuais	   p-valor	  

TR (s) 
TB (s) 
TV (s)	  

0,10±0,02 0,10±0,02 0,135	  

0,71±0,07 0,91±0,13 0,030*	  

0,28±0,07 0,20±0,11 0,102	  

T5m (s)	   1,69±0,16 2,24±0,45 0,029*	  

T16m (s)	   7,69±0,93 10,78±1,30 0,001*	  

TR=Tempo de Reação; TB=Tempo de Bloco; TV=Tempo de Voo; T5m=Tempo em 5 metros e T16m 
=Tempo em 16 metros 
* p-valores menores do que 0,05 representam diferença significativa entre os grupos. 
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4.2. ANÁLISE DINÂMICA 

Este tópico apresenta os resultados de dados que foram gerados 

através da plataforma de força no que se refere especificamente, à força (Fx), 

aplicada pelo nadador quando de sua saída. 

4.2.1. Classificação das Curvas de Força 

As curvas apresentadas representam o padrão da maioria das 

execuções de cada um dos sujeitos do estudo. Os valores da força estão 

normalizados ao peso corporal de cada nadador. Os exemplos de curvas 

abaixo não foram caracterizadas como curvas médias, pois não foram 

normalizadas pelo tempo. 

 

 

 

Gráfico 01 - Curva de força do Sujeito 1 – Normovisual (saída 3), sexo masculino 
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Gráfico 02 - Curva de força do Sujeito 13 – Deficiente Visual (saída 5), sexo masculino 
 
 
 
 
 

	  

Gráfico 03 - Curva de força do Sujeito 16 – Normovisual (saída 4), sexo feminino 
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Gráfico 04 - Curva de força do Sujeito 08 – Deficiente Visual (saída 1), sexo feminino 

 

4.2.2. Dados Numéricos da Força 

Os dados neste tópico, referem-se a força aplicada pelo nadador durante 

o tempo em que esteve em contato com a plataforma de forças. Os quadros 

são referentes as médias e desvio padrão da variável dinâmica em nadadores 

deficientes visuais e dos nadadores normovisuais. 

 

 

Tabela 7 - Valores Médios e Respectivos Desvio Padrão (méd±dp) dos Valores 

obtidos para a Variável Dinâmica entre os Nadadores Normovisuais e 

Deficientes Visuais das Saídas de Bloco 

 
	   Normovisuais	   Deficientes Visuais	   p-valor	  

FH (PC) 
FV (PC) 
FR (PC)	  

1,09±0,15	   0,98±0,23	   0,234	  

1,43±0,18	   1,26±0,17	   0,073	  

1,76±0,23	   1,43±0,27	   0,024*	  

FH=Força Horizontal; FV=Força Vertical; FR=Força Resultante 
* p-valores menores do que 0,05 representam diferença significativa entre os grupos 
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4.3. ANÁLISE CINEMÁTICA 

Neste tópico apresentamos os dados coletados através da cinemetria 

durante a execução da saída de bloco após tratamento. Definimos as fases 

segundo Hubert et al., (2005), ângulo de saída, ângulo de entrada e distância 

de voo, buscando descrever, analisar e comparar as saídas de bloco de atletas 

deficientes visuais e atletas normovisuais. 

 

 

Tabela 8 - Valores Médios e Respectivos Desvio Padrão (méd±dp) dos Valores 

obtidos para a Variável Cinemática entre todos os Nadadores Normovisuais e 

Deficientes Visuais das Saídas de Bloco. 

 
	   Normovisuais	   Deficientes Visuais	   p-valor	  

AS (graus) 
AE (graus) 
DV (m)	  

14,15±6,84 4,65±8,91 0,030*	  

34,27±6,30 31,82±5,17 0,436	  

2,71±0,25	   2,37±0,39	   0,056	  

AS=Angulo de Saída; AE=Angulo de Entrada; DV=Distancia de Voo 
* p-valores menores do que 0,05 representam diferença significativa entre os grupos 
 
 

4.4. CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS CINÉTICAS E AS 

CINEMÁTICAS 

 

Podemos observar na tabela 9 a existência, ou não, de uma correlação 

entre as variáveis cinéticas e as cinemáticas. Destaque-se que o pico de força 

(PF) é a variável que mais se correlaciona com as outras variáveis, menos com 

o tempo de reação e o ângulo de entrada na água. 
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Tabela 9 - Valores Correspondentes as Correlações entre as Variáveis 

Cinéticas e Cinemáticas entre os Nadadores Normovisuais e Deficientes 

Visuais das Saídas de Bloco 

 

 Visão TR TB TV T5 T16 PF AS AE 

Visão --------- NS - 0,740* NS - 0,690* - 0,830* 0,570* 0,541* NS 

TR NS --------- NS NS NS NS NS NS NS 

TB - 0,740* NS --------- NS 0,688* 0,689* - 0,615* NS NS 

TV NS NS NS --------- - 0,555* NS 0,657* 0,941* NS 

T5 - 0,690* NS 0,688* - 0,555* --------- 0,928* - 0,762* - 0,537* NS 

T16 - 0,830* NS 0,689* NS 0,928* --------- - 0,702* NS NS 

PF 0,570* NS - 0,615* 0,657* -0,762* - 0,702* --------- 0,548* NS 

AS 0,541* NS NS 0,941* - 0,537* NS 0,548* --------- NS 

AE NS NS NS NS NS NS NS NS --------- 

TR – tempo de reação; TB – tempo no bloco; TV – tempo de voo; T5 – tempo aos 5 metros; T16 – tempo 
aos 16 metros; PF – pico de força; AS – ângulo de saída; AE – ângulo de entrada 
* p-valores menores do que 0,05 representam diferença significativa entre os grupos 

 



	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCUSSÃO 

 
 

Análise Cinética e Cinemática da Saída de Bloco em Natação de Atletas 
Deficientes Visuais 

 

	  
 



 Discussão 
	  

  77	  

5 – DISCUSSÃO 

Como o objetivo deste trabalho, está em analisar e comparar as 

variáveis de desempenho da saída de blocos em natação para deficientes 

visuais e normovisuais, o principal achado deste trabalho foi a correlação 

significativa entre a força aplicada na saída para formar o ângulo de saída do 

bloco e a orientação espaço temporal do deficiente visual, levando-se em 

consideração, a inclinação do bloco, conforme o estudo de Pereira, (2001).  

Segundo Maglisho, (2003), Ruschel et al., (2007), Elipot et al., (2009), 

Honda et al., (2010), Cornet et al., (2012), entre outros autores, obter de um 

ângulo ideal entre corpo do nadador e o plano horizontal no instante da saída, 

propicia ao atleta conseguir uma trajetória em arco e uma entrada correta na 

água. Vilas-Boas et al., (2000) e (2003), Monteiro, (2008), observaram como 

positiva, a projeção para do centro de massa para trás no momento da saída. 

Além disso, conforme afirmou Vaghetti, Berneira & Roesler, (2010), o ângulo de 

saída de bloco é fator determinante de outras variáveis, como ângulo de 

entrada na água, o tempo de voo, distância de voo, tempo total em 5 metros e 

a performance de nado. 

Considerada relevante em outros estudos de Silva, (2006), Bocalini, 

Andrade, Uezu, Santos e Nakamoto, (2007), West et al., (2011), a potência de 

membros inferiores é uma qualidade física importante para a saída de bloco. 

Krüger et al., (2003), aplicaram em seu estudo a eletromiografia (EMG) para 

obter informações quanto a atividade elétrica dos músculos no momento de 

saída. Existem testes de saltos verticais para avaliar a potência, também na 

saída em natação, mas que não há evidências que esses possam realmente 

representar o desempenho do atleta na saída, sendo isso uma das limitações 

para realizar-se esse tipo de investigação, (De La Fuente, Garcia & Arellano, 

2011).  

Rasha, (2010), Cossor et al., (2011), em sua investigação determinaram 

ser importante a ação específica para os músculos inferiores em terra, 

buscando a melhoria de desempenho na saída de bloco, não aplicando só 

saltos verticais mas trabalhar saltos máximos de esforço horizontais, utilizando 

a aplicação da força horizontal e sequenciamento do movimento correto, 
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(Benjanuvatra et al., 2007). Além de trabalhar-se o sitema músculo esquelético, 

Pilianidis et al., (2012), observou a importância da melhoria na concentração do 

nadador durante a saída, afim de alcançar tempos de reação mais baixos. 

Acredita-se que preparadores físicos devem enfatizar em seus 

treinamentos estímulos de potência interrelacionando os componentes 

musculares e o desempenho da saída, Pilianidis et al., (2012), e West et al., 

(2011), utilizando em sua preparação física a pliometria, saltos combinados e 

corrida, isoladamente ou conjuntamente. 

Em tempo, os resultados deste estudo propiciará a técnicos e 

preparadores físicos em natação subsídios, para aplicação da técnica correta 

da saída para nadadores deficientes visuais, levando-se principalmente, em 

consideração o ângulo de saída e o posicionamento correto do nadador no 

bloco, conforme destacado por Hubert et al., (2005), Silva, (2006), e Honda et 

al., (2012), estes primaram pela necessidade da abordagem científica e 

apontaram a necessidade de padronização do procedimento de análise das 

saídas, através da aplicação das variáveis cinética e cinemática. Os mesmos 

autores, acrescentam a importância dos nadadores aperfeiçoarem sua técnica 

continuamente indicando o uso de novas tecnologias investigativas, pelo valor 

que representam na performance, objetivando a técnica correta e o melhor 

desempenho de cada nadador. 

Iniciando pela análise da variável cinética temporal do estudo das saídas 

em natação, foi essa, dividida em fases para estudar a variável envolvida 

separadamente. A performance dos nadadores está diretamente ligada a cada 

uma destas fases, ou seja, cada etapa do protocolo foi um elemento 

preponderante para coleta dos dados de forma fidedigna, em que o nadador 

percorreu no menor tempo possível a distância de 16 metros.  

Na Tabela 6, estão dispostos os valores médios e respectivos desvio 

padrão dos valores obtidos nas fases da variável dinâmica temporal entre o 

grupo dos atletas deficientes visuais e o grupo dos atletas normovisuais, 

constatou-se que as médias dos valores temporais do tempo de reação 

apresentaram-se equivalentes entre os grupos, isto pode ser justificado porque 

o atleta deficiente visual exercita positivamente o seu sentido auditivo em suas 
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atividades diárias apresentando um refinamento auditivo, e com isso, 

diminuindo a diferença entre o normovisual, (Doucet et al., 2005).  

Já o tempo de bloco foi significativamente menor para o grupo dos 

normovisuais (0,75±0,04s) comparados aos deficientes visuais (0,94±0,09s), 

sendo o tempo de bloco mais rápido nos sujeitos normovisuais em relação aos 

deficientes visuais. Hubert  et al., (2005), e Lee et al., (2012), observam a 

influência do tempo de bloco na saída até a fase do tempo em 5 metros. 

Consequentemente, esse tempo de bloco maior afetou o desempenho dos 

deficientes visuais negativamente, fazendo com que fase do tempo em 16 

metros também apresentasse um tempo maior.  

Os normovisuais apresentaram um tempo de bloco (0,75±0,04s), similar 

ao do estudo de Lee et al., (2012), onde o tempo de bloco apresentou-se com o 

valor de (0,80±0,01s), ainda distante destes, foi o resultado alcançado pelos 

deficientes visuais (0,94±0,09s).  

No tempo em 5 metros, o estudo de Honda et al., (2010), apresentou um 

tempo nos 5m de (1,66±0,01s), semelhante ao dos normovisuais (1,69±0,16s) 

deste estudo, já o grupo dos deficientes visuais a média do tempo foi de 

(2,24±0,45s), ou seja, significativamente maior. No tempo em 16 metros, vimos 

que os normovisuais possuem também um tempo significativamente menor 

(7,69±0,93s) que o tempo dos deficientes visuais (10,78±1,3s). Estes 

resultados puderam dever-se aos atletas deficientes visuais, pois ao se 

aproximarem da borda da piscina tenderam a “frenar” seu desempenho, por 

segurança, mesmo sabendo da presença de um tapper (pessoa que toca o 

atleta deficiente visual com um bastão, sinalizando o término da prova, ou 

momento de virada) de acordo com as regras oficiais do International 

Paralympic Committe – IPC, (2004).  

Ao analisar os tempos de bloco do Mundial Paralímpico de Eindhoven 

(2010) observamos que o tempo de bloco do atleta deficiente visual que ficou 

na 1ª colocação neste evento foi (0,80s). Neste estudo, (Apendice I), um dos 

atletas deficientes visuais, somente o Sujeito 11 é que apresentou um tempo 

de bloco (0,79±0,02s), similar aos dos Mundial Paralímpico. Por sua vez os 

sujeitos 12 e 13 apresentaram valores performance de tempo de bloco piores 
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aos do Mundial Paralímpico, nomeadamente (1,02±0,05s e 0,91±0,03s, sujeito 

12 e 13, respetivamente). 

Quando se analisou o tempo de voo, o atleta deficiente visual, Sujeito 

11, obteve resultados no tempo de reação e no tempo de bloco menores 

(0,12±0,02s) e (0,79±0,02s) e executou um tempo de voo menor (0,17 ± 0,03s) 

que o nadador, Sujeito 12 (0,29±0,02s), mas o atleta deficiente visual, Sujeito 

13, com maior tempo de reação (0,15±0,01s) mostrou maior aproveitamento do 

tempo de voo (0,37±0,03s).  

Quanto ao resultado do tempo em 5 metros, o nadador 13, mostrou mais 

velocidade (1,91±0,04s), o que já não aconteceu no tempo em 16 metros 

(10,79±0,39s) com o mesmo nadador, pois apresentou perda de velocidade ao 

chegar nesta distância. 

No Apêndice II, estão inseridos os valores temporais de cada atleta 

normovisual do sexo masculino. Observou-se que em sua maioria o tempo de 

reação apresentou uma variação que iria de (0,08s) a (0,13s) e no tempo de 

voo, os mesmos nadadores, aumentaram a variação de (0,20s) a (0,39s). Os 

nadadores normovisuais apresentaram um tempo menor em seus tempos de 

bloco. Sabendo-se que o tempo de bloco é parte importante da saída, 

observamos o que Hubert et al., (2005), afirmou em seu estudo, que o tempo 

de bloco tem relação como tempo em 5 metros, ou seja, em toda a fase de voo 

da saída. 

No Mundial da FINA que ocorreu em Barcelona, (2013), o tempo de 

bloco do 1º colocado foi de (0,63s), em nosso estudo o tempo de bloco foi 

médio, pois houve uma variação nos tempos de bloco de (0,65s) a (0,77s). 

Relacionando com a principal amostra desta investigação, os deficientes 

visuais apresentaram um tempo acima das duas amostras citadas neste 

parágrafo (0,79s) a (1,02), levando-se a crer que a dificuldade ou ausência da 

visão reflete de forma negativa nos tempos de bloco. 

Observando o Apêndice III, que mostra os valores temporais das atletas 

deficientes visuais do sexo feminino, individualmente. Verificou-se que apesar 

do tempo de reação (0,11±0,01s) da nadadora, Sujeito 9, ser menor e o tempo 

de voo maior (0,19±0,02s), que a de nadadora Sujeito 8 respetivamente 
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(0,12±0,01s) e (0,11±0,02s), as atletas deficientes visuais, Sujeitos 9 e 10, 

apresentaram um tempo maior no tempo de bloco (0,98s) e (1,05s); no tempo 

em 5 metros (2,54s) e (3,03s) e no tempo em 16 metros (11,92s) e (12,67s). 

Ruschel et al., (2007), afirma em seu estudo que o tempo de voo e a distância 

de voo são os principais parâmetros para uma boa fase de voo e com isso, 

influenciam na performance da saída. 

Analisando o tempo de voo de todas as nadadoras deficientes visuais 

viu-se que os tempos foram muito baixos (0,11s), (0,19s) e (0,09s), ou seja, 

houve pouco aproveitamento desta variável comparado as atletas normovisuais 

que alcançaram tempos de voo de (0,17s), (0,21s), (0,28s) e (0,36s). 

No Apêndice IV, onde estão as fases da variável dinâmica temporal das 

atletas normovisuais, pode-se verificar que a variância entre as mesmas é 

pequena no tempo de reação, apresentando também variáveis 

significativamente menores do que as nadadoras deficientes visuais e 

consequentemente melhores. 

Como Mason et al., (2007), afirmou em seu estudo que o tempo de bloco 

e as fases de voo influenciam significativamente nas forças de arrasto 

resultantes na fase de deslize do nadador, observou-se que, o tempo de bloco 

das nadadoras normovisuais do estudo apresentou variações que iam de 

(0,56s) a (0,78s), com variações de tempo equivalentes aos tempos (0,69s) a 

(0,75s) de Barcelona, (2013), concluindo uma fase de deslize positiva. 

Ao passar para a fase de aplicação de força na saída de bloco, 

apresentamos para exemplificação as curvas que representam o padrão da 

maioria das execuções de cada um dos sujeitos do estudo.  

O exemplo do Gráfico 1 da curva de força do Sujeito 1 - Normovisual do 

sexo masculino mostra que o atleta aplicou com intensidade a força para frente 

e para cima, ou seja, horizontal e vertical positivamente, verificando uma 

acentuada semelhança entre as duas curvas. Podemos observar um instante 

de início bem claro e as curvas de força, apresentou o pico de força resultante 

chegando a (2,2N), indicando uma aplicação positiva no pico de força vertical 

de (1,8N) e no pico de força horizontal de (1,38N), possivelmente apresentou 

uma melhor performance na saída de bloco. 
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Analisando a Gráfico 2 com o exemplo de curva do atleta deficiente 

visual do sexo masculino, Sujeito 13, percebe-se que o atleta aplicou mais 

força vertical (1,68N), de que horizontal (1,29N) o que normalmente se observa 

na literatura, Cossor et al., (2011), e, Takeda et al., (2010), que a força vertical 

aplicada é maior que a força horizontal. Sendo o gráfico deste sujeito mais 

parecido com os dos atletas normovisuais. Contudo, este atleta ainda 

apresenta algumas oscilações que causam ruído nas curvas. Este ruído nas 

curvas é característico dos atletas deficientes visuais. Provavelmente os atletas 

deficientes visuais, permanecem oscilando na linha de base, mesmo 

parecendo estar imóveis no bloco, antes do sinal de partida. 

Consequentemente, apresentam uma deflexão nas curvas após o sinal de 

partida.  

Em relação aos dados numéricos da força aplicada pelo nadador 

durante o tempo em que esteve em contato com a plataforma de forças, 

quando se analisou a Tabela 7, que apresenta os valores médios e respectivos 

desvio padrão dos valores obtidos para a variável dinâmica de força na saída 

de bloco entre atletas normovisuais e deficientes visuais, observamos que os 

atletas deficientes visuais utilizaram pouca força em suas saídas (1,26N) de 

força vertical e (0,98N) de força horizontal, diferente dos atletas normovisuais 

que aplicaram (1,43N) de força vertical e (1,09N) de força horizontal. Desta 

forma é recomendável que os deficientes visuais necessitem de um trabalho de 

força específico que desenvolva a potencia muscular dos membros inferiores 

de forma a melhorar a performance de saídas e, consequentemente, no bloco. 

A melhoria desta capacidade poderá, igualmente, traduzir-se em melhorias na 

performance aos 5 metros, ou seja, em todas as fases da saída. Indo de 

acordo ao observado por Honda et al., (2010), em que no seu estudo verificou 

que quanto maior velocidade horizontal na saída, maior aumento da força 

horizontal e esta vantagem é mantida até o momento dos 5m. 

Observou-se que o pico da força resultante foi significativamente maior 

no grupo de normovisuais (1,76±0,23) que o dos deficientes visuais 

(1,43±0,27). Consequentemente, os valores das variáveis dinâmicas dos 

atletas deficientes visuais foram significativamente menores que os atletas 

normovisuais. 
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Em relação à força vertical, podemos observar no Apêndice IX, que os 

atletas normovisuais, do sexo masculino, apresentaram algumas diferenças na 

força vertical, pois a variação da força foi de (1,19±0,04N) a (1,62±0,119N), 

sendo o atleta mais experiente em competições, o que conseguiu aplicar maior 

força vertical.  

Segundo Mason et al., (2007), e Arellano et al., (2005), o aumento de 

força horizontal e vertical apresenta como resultado melhores partidas. 

Portanto, é o que percebemos no atleta, Sujeito 3, com maior força resultante 

(2,16±0,05N) apresentou a melhor performance da saída. 

A força vertical nas atletas deficientes visuais é menor que a dos 

normovisuais. Este fato poderá dever-se aos atletas deficientes visuais 

centrarem a sua força para frente e para baixo, prejudicando os valores de 

força vertical e resultante.  

Galbraith et al., (2008), sugere uma utilização maior da força horizontal, 

pois se apresenta como um benefício para o melhor desempenho na saída. 

Este fato vai de encontro ao observado no presente estudo, pois o atleta 

normovisiual que aplicou com maior equilíbrio as forças horizontal (1,12±0,06N) 

e vertical (1,32±0,10N), alcançou melhor força resultante (1,68±0,06N). 

Em relação à cinemetria foi observado no presente estudo que o ângulo 

de saída dos normovisuais (14,2±6,8º) se apresentou na média, diferente ao 

dos deficientes visuais (4,7±8,9º) que ficou bem abaixo da média de um ângulo 

de (13º), considerado “ótimo” segundo Ruschel et al., (2007), ou seja, o ângulo 

de saída foi significativamente maior para o grupo de normovisuais. 

O ângulo de saída dos blocos foi, significativamente, menor nos sujeitos 

com deficiência visual em relação aos sujeitos normovisuais. Já o ângulo de 

entrada entre os dois grupos ficou na média, apresentada na literatura, 

deficientes visuais (31,9º) e normovisuais (34,3º). Podendo ser mais uma das 

razões porque os atletas deficientes visuais apresentarem tempo aos 5 e aos 

16 metros maiores do que os normovisuais. Esta ideia é reforçada pela 

afirmação de Maglisho, (2003), em que o ângulo de entrada na água influencia 

diretamente no tempo de deslize do nadador após a saída e considerando 

valores entre 30º e 40º como ideais. Bem como, de acordo com Miller et al., 
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(2003), e Ruschel et al., (2007), que versa sobre a importância do tempo de 

voo que quando associado ao ângulo de entrada na água acarreta a melhoria 

da performance na saída.  

Quando analisamos a distância de voo, concluímos que o grupo de 

normovisuais obtiveram valores superiores (2,71±0,25m) que os deficientes 

visuais (2,37±0,39m), mas ainda assim, menores que os valores médios 

apresentados na literatura (3,0m) a (3,7m). Este fato poderá dever-se, no caso 

dos atletas deficientes visuais ao seu menor nível de força e 

consequentemente a um ângulo de saídas menores.  

Na Tabela 9 analisou-se a correlação entre as variáveis cinéticas e 

cinemáticas das amostras, mostrando várias correlações. Entre o tempo de 

bloco e o tempo em 5 metros houve uma correlação (0,688); apesar do 

deficiente visual não apresentar diferença significativa no tempo de reação,  

justificada por utilizar o sentido auditivo para sua orientação espaço temporal, 

diferente do atleta normovisual que utiliza com maior frequência o sentido 

visual, a referida Tabela mostrou que a correlação do tempo de bloco e o 

tempo em 5 metros foi maior para os atletas deficientes visuais. 

Ao analisar a força resultante encontrou-se diferença significativa entre 

os grupos, mostrando que a aplicação de força na saída de bloco foi maior no 

grupo dos normovisuais em relação aos deficientes visuais, desencadeando 

assim uma saída mais lenta dos deficientes visuais, podendo ser explicada 

pela pouca aplicação da força. Pode-se observar a mesma situação quando 

correlacionou-se o tempo de bloco ao tempo em 16 metros (0,689). 

A correlação entre o tempo em 5 metros e o tempo em 16 metros, 

apresentou grande diferença significativa (0,928), reafirmando que os 

deficientes visuais aplicaram pouca força no momento da saída. Galbraith et al. 

(2008) sugeriu maior aplicação de força de membros inferiores no momento da 

saída, pois essa força aplicada irá influenciar todas as fases da saída de bloco. 

Encontrou-se uma forte correlação entre o  tempo de voo e o ângulo de 

saída (0,941). Esta diferença significativa entre os grupos nestas variáveis, 

reafirma a pouca força empregada de membros inferiores dos atletas 

deficientes visuais para realização de um ângulo de saída ideal. Cossor et al. 
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(2011) observou a importância da aplicação de força vertical e horizontal, para 

resultar em um pico de força positivo e com isso, obter-se resultados 

expressivos. 

A Tabela 9, também mostra a correlação do pico de força em relação as 

variáveis do estudo; nota-se que só não há correlação significativa entre o 

tempo de reação e o ângulo de entrada na água. Essas correlações reforçam a 

necessidade do trabalho de força direcionado aos membros inferiores, com 

vistas a força tanto aplicada no salto horizontal quanto no salto vertical, 

realizando o fortalecimento dos membros dentro e fora da água, com o objetivo 

na saída de bloco. 

Quando ensina-se um atleta deficiente visual a nadar, o fundamento 

mais difícil é demonstrar a saída, assim como passar a imagem corporal de 

uma saída perfeita. Um dos primeiros obstáculos é a perda de contato com o 

solo. Quando o deficiente visual ¨voa¨, que é o caso das saídas de bloco, tende 

a sentir um medo maior que os atletas normovisuais, pela ausência da visão, 

pois sempre temem onde vão cair, mesmo depois de treinados periodicamente. 

Outra dificuldade é dar a noção aproximada da saída ideal. A correção da 

saída para atletas normovisuais é corrigida com várias técnicas, tais como, a 

visualização de um vídeo, demonstrações práticas, entre outras técnicas, em 

sua maioria visuais, mas para o deficiente visual a correção é feita por meio de 

observações narradas, que na verdade torna-se muito difícil pelo momento (o 

atleta fica suspenso no ar) e muitas vezes o próprio atleta não tem a imagem 

corporal de uma saída perfeita, por nunca ter enxergado, criando para o seu 

aperfeiçoamento uma imagem que muitas vezes não é a ideal. Para minimizar 

esta desfasagem, alguns técnicos associam a correção narrativa com 

demonstrações táteis segmentadas, isto é, explicar a execução deste 

fundamento em cada momento da saída de bloco, utilizando o corpo do próprio 

técnico ou bonecos. 
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6. CONCLUSÃO 

O esporte paralímpico evoluiu nestes últimos anos, mas, ainda existe a 

necessidade de estudos mais profundos e aplicações práticas destes sobre a 

biomecânica da saída de bloco para a melhoria da performance de nadadores 

deficientes visuais, sendo esta uma deficiência que está diretamente ligada a 

resultados inferiores em relação a nadadores normovisuais comprovados neste 

estudo. 

Após analisarmos as saídas de bloco realizadas pelos nadadores 

deficientes visuais e normovisuais, observou-se que nas fases de maior 

relevância no estudo das variáveis os atletas normovisuais alcançaram os 

melhores resultados. 

i. Tempo de bloco foi significativamente menor para o grupo de 

normovisuais (p < 0,030); 

ii. O tempo em 5 metros foi significativamente menor para o grupo de 

normovisuais (p < 0,029); 

iii. O tempo em 16 metros foi significativamente menor para o grupo de 

normovisuais (p < 0,001);  

iv. O pico de força resultante foi significativamente maior para o grupo de 

normovisuais (p < 0,024); 

v. O ângulo de saída do bloco foi significativamente maior para o grupo 

dos normovisuais (p < 0,030); 

vi. O tempo de bloco e o tempo em 5 metros apresentou uma correlação 

significativa (0,688); 

vii. O tempo de bloco e o tempo em 16 metros apresentou uma 

correlação significativa (0,689); 

viii. O tempo em 5 metros e o tempo em 16 metros, apresentou uma 

correlação significativa (0,928); 

 ix. A maior correlação significativa foi entre o  tempo de voo e o ângulo 

de saída (0,941); 
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x. A correlação do pico de força e as variáveis do estudo, apresentaram 

diferenças significativas, com exceção  do tempo de reação e o ângulo entrada; 

Observando os resultados podemos constatar a necessidade de utilizar 

um período maior de treinamento direcionado à saída de bloco para o atleta 

deficiente visual, principalmente na aplicação da força durante a saída de 

bloco, pelo resultado encontrado na correlação do pico de força e as demais  

variáveis.  

Após analisar os dados obtidos, o estudo recomenda efetuar-se um 

reforço no trabalho de membros inferiores através de saltos, tanto dentro 

quanto fora da água, direcionado para aplicação de força vertical e horizontal 

desses membros, que consequentemente resultará em um pico de força maior 

no momento de saída. Esta aplicabilidade, influenciará diretamente em todas 

as fases da saída de bloco, proporcionando um feedback imediato ao atleta 

para que o mesmo possa realizar movimentos com mais desenvoltura e força, 

aprimorando seu desempenho e sua performance em provas de velocidade na 

natação.  

Percebemos também que os atletas deficientes visuais, apresentaram 

grandes ruídos nas curvas de força, no instante da saída dos blocos, sendo 

este imperceptível visualmente, mas detetado nos aparelhos utilizados, o que 

não aconteceu com os nadadores normovisuais, complicando a análise de 

tempo de reação. Assim sendo os atletas deficientes visuais permaneceram 

oscilando na linha de base, com isso, sugerimos o treinamento para esta 

variável e também um estudo mais específico, com objetivo de analisar esta 

fase em atletas deficientes visuais, se a mesma é prejudicial ou não na 

performance desses atletas. 

Este estudo envolve analises em todas as fases da saída de bloco da 

natação do deficiente visual, disponibilizando subsídios científicos para 

embasamento de técnicos e atletas em ascenção, proporcionando parâmetros 

de desempenho neste fundamental fundamento, sugerindo a continuidade de 

estudos sobre esta temática na saída do estilo costas. 

 



 
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

	  

 

Análise Cinética e Cinemática da Saída de Bloco em Natação de Atletas 
Deficientes Visuais 

 

 

	  
 



 Referências Bibliográficas 
 
	  

 90	  

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alvarenga, J. G. S. de, & Lopes, R.F. (2002). Estudo Comparativo entre Somatotipias 

e Técnicas de Circundução e de Agarre na Natação. Revista Brasileira de 

Ciências e Movimento, 10,  2, 52. 

Alves, J. (1982) A reaciometria e as suas possibilidades. Ludens,  34-38. 

Alves, J.; Figueiredo, I., & Brandão, L. (1986). Evolução do Tempo de Reação – 

Estudo Comparativo entre Crianças com e sem Prática Desportiva. Motricidade 

Humana, 1, 64-72. 

Arellano, R., Llana, S., Tella, V., Morales, E. & Mercade, J. (2005). A Comparison 

CMJ, Simulated and Swimming Grab Stat Force Recordings and their 

Relationships with the Start Performance. In Proceedings of XXIII International 

Symposium on Biomechanics in Sports, China, (pp. 923 – 926). 

Arellano, R., Llana, S., Tella, V., Morales, E. & Mercade, J. (2008). A comparison CMJ, 

simulated and swimming grab-start force recordings and their relationships with 

the start performance. Granada: University of Granada, Valencia: University of 

Valencia, Valencia. 

Arellano, R., Gavilan, A., & Garcia, F. (1994). A Comparison of the underwater 

undulatory swimming technique in two different body positions. In Paper 

presented at the International Symposium on Biomechanics and Medicine in 

Swimming. Jyvaskyla: Finland. 

Ayalon, A., Van Gheluwe, B., & Kanitz, M. (1979). A comparison of four styles of racing 

starts in swimming. International Series on Sports Sciences. 2233-240. 

Benjanuvatra, N., Edmunds, K & Blanksby, B. (2007). Jumping ability and swimming 

grab-start performance in elite and recreational swimmers. International Journal 

of Aquatic Research & Education, 1, 3, 231-241. 

Blanksby, B. A., Nicholson, L. G., & Elliot, B. C. (2002). Biomechanical Analysis of the 

Grab, Track and Handle Swimming starts: an Intervention study. Sport 

Biomechanics, 1, 1. 

Blanksby, B. A., Wearne, F. K., & Elliott, B. C. (1996). Safe depths for teaching children  

 to dive. The Australian Journal of Science and Medicine in Sport. 28, 3, 79-85. 



 Referências Bibliográficas 
 
	  

 91	  

Blivich, J. D., McElroy, G. K., Blanksby, B. A., Clothier, P. J., & Pearson, C. T. (2000). 

Dive depth and water depth in competitive swim starts. Journal of Swimming 

Research. 14, 33-39. 

Bocalini, D. S., Andrade, R. M. P., Uezu, P. T., Santos, R. N., & Nakamoto,F. P. 

(2007). O treinamento pliométrico melhora o desempenho da saída de bloco de 

nadadores. Revista Brasileira de Educação Física, Esporte , Lazer e Dança.2, 

1, 1-8. 

Bonnar, S. (2001). An analyses of selected temporal, anthropometric and kinematic 

factors affecting the velocity of the grab and track starts in swimming. (Honors 

Thesis). Edinburgh: The University of Edinburgh. 

Bowers, J., & Cavanagh, P. (1975). A biomechanical comparison of the grab and 

conventional sprint starts in competitive swimming. In Clarys, J.P. & L. Lewillie, 

L. (Eds.). Swimming II, International Series on Sports Sciences. Baltimore: 

University Park Press. 

Breed, R., & McElroy, G. (2000). A biomechanical comparison of the grab, swing and 

track starts in swimming. In Journal of Human Movement Studies 2000; (39, pp. 

277-293).  

Breed, R., & Young, W. (2003). The effect of a resistance training programme on the 

grab, track and swing starts in swimming. Journal of sports sciences. 21, 213-

220. 

Bringgman, K. L., Helmstaedter, M, & Denk, W. (2011).Wiring specifity in the direction- 

selectivity circuit of the retina. Nature. 471, 183-188. 

Castro, E. M., Paula, A. I., Tavares, C. P. & Moraes, R. (2004). Orientação espacial em 

adultos com deficiência visual: efeitos de um treinamento de navegação. 

Psicologia: reflexão e crítica. 17, 2, 199-210.  

Cavanagh, P., Palmgren, J., & Kerr, B. (1975). A device to measure forces at the 

hands during the grab start. In Lewillie, L., Clarys, J. P. International Series on 

Sport Science, Baltimore: University Park Press, 43-50. 

Cervo, A. L., & Bervian, P. A. (1983). Medodologia científica. (3 ed). São Paulo: 

McGraw-Hill. 



 Referências Bibliográficas 
 
	  

 92	  

Cornett, A. C., White, J. C., Wright, B. V., & Stager, J. M. (2012). Start depth 

modification by adolescent competitive swimmers. International Journal Aquatic 

Research and Education, Human Kinetics, 6, 68-79. 

Cornett, A. C., White, J. C., Wright, B. V., & Stager, J. M. (2012). Teaching competitive 

racing starts: Practices and opinions of professional swim coaches. 

International Journal Aquatic Research and Education, Human Kinetics, 6, 156-

115. 

Cossor, J. M., & Mason, B. R. (2001). Swim start performances at the Sydney 2000 

Olympic Games. In J. R. Blackwell, & R. H. Sanders (Ed.), XIX International 

Symposium on Biomechanics in Sports (pp. 70-73), San Francisco: ISBS. 

Cossor, J. M., Slawson, S. E., Justham, L. M., Conway, P. P., & West, A. (2010). The 

development of a component based approach for swim start analysis. 

Portuguese Journal of Sport Sciences. England: Britsh Swimming.  

Cossor, J. M., Slawson, S. E., Shillabeer, B., Conway, P. & West, A. (2011). Are land 

tests a good predictor of swim start performance? Portuguese Journal of Sport 

Sciences, 1,  (2). 

Costa, R. (2005). A integração de alunos Cegos e amblíopes no sistema de ensino 

regular. A Página da Educação. Available from: http://www.prof2000.pt. 

Costill, D. L. M., E. W. & Richardson, A. B. (1994). Natación: Aspectos biológicos y 

mecánicos y entrenamiento. Tests, controles y aspectos médicos. Revista 

Hispano Europea. 

Counsilman, J. E. (1977). Competitive Swimming Manual for Coaches and Swimmers. 

Bloomington, USA: Counsilman Co. 

Counsilman, J. E. (1984). A Natação: ciência e técnica para a preparação de 

campeões. (1a Ed.), Rio de Janeiro: Editora Manole. 

Counsilman, J. E., Counsilman, B. E., Nomura, T. & Endo, M. (1988). Three types of 

grab start for competitive swimming. Swimmingg Science, 18.  

Daly, D., Malone, L., Smith, Brendan, B., Gabrys, T., & Satkunskiene, D. (2009). Is 

sight the main deterrent to race performance in visually impaired competitive 

swimmers? Physical Education and Sport, 7, 1, 1-15. 



 Referências Bibliográficas 
 
	  

 93	  

Daly, D., Malone, L., Smith, D., Vanlandewijck, Y, & Steadward, R. (2001). The 

contribuition of starting, turning, and finishing to total race performance in male 

Paralympic swimmers. Adapted Physical Activity Quarterly, 18, 3, 316-33. 

De La Fuente, B., Garcia, F., & Arellano, R. (2003). Are the forces applied in the 

vertical countermovement jump related to the forces applied during the 

swimming start? In Proceedings of the IXth World Symposium on Biomechanics 

and Medicine in Swimming, France, (pp. 207-212). University of Swimming, 

University of Saint-Eteinne. 

De La Fuente, B., Garcia, F., & Arellaneo, R. (2011). A análisis cinemático y cinético 

de las salídas en natación en nadadores de alto nível. ICD Science Research 

Sport,  32, 98-104.  

Doucet, M. E., Guillemot, J. P., Lassonde, M., Gagné, J. P., & Leclerc, C. (2005). Blind 

subjects process auditory spectral cues more efficiently than sighted individuals. 

Exp. Brain Res, 160, 194-202. 

Elipot, M., Hellard, P., Taiar, R., Boissière, E., Rey, J. L., Lecat, S., & Houel, N. (2009). 

Analysis of swimmers’ velocity during the underwater gliding motion following 

grab start. Journal of Biomechanics, 42,192. 

Federação Internacional de Natação Amadora (2013). Regras de Natação: 2009-2013, 

Rio de Janeiro.  

Ferreira, F. P. M. (2003). Produção do Journal of Biomechanics entre os anos de 2000 

e 2001 relacionada ao tema Equilíbrio Corporal. [Revisão do Journal of 

Biomechanics 2000 e 2001], Instituto de Educação Física e Desportos, Rio de 

Janeiro. 

Fitzgerald, J. (1973). The track start in swimming. In Swimming Technique, 10, 3, 89-

94. 

Fugita, M. (2003). Percepção do seu Próprio Nadar: Nadadores Deficientes Visuais e 

Videntes. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, 2, 2. 

Gehlsen, G. M., & Wingfield, J. (1998). Biomechanical analysis of competitive 

swimming starts and spinal cord injuries. Journal of Swimming Research, 13, 

23-30. 



 Referências Bibliográficas 
 
	  

 94	  

Galbraith, H., Scurr, J. Hencken, C. Wood, L., & Graham-Smith, P. (2008). 

Biomechanical comparison of the track startand the modified one-handed Track 

start in competitive swimming: An intervention study. Journal of Applied 

Biomechanics, 4, 307-315. 

Guimarães, A. C. S. & Hay, J. G. (1985, February). A mechanical analysis of the grab 

starting technique in swimming. International Journal of Sport Biomechanics, 1, 

1, 25-34. 

Guthrie, E. R., (1952). The Physicology of Learning. Ed. Harper, Oxford. 

Grove, R., & Roberts, J. A. (1972). A further investigation of the optimum angle of 

projection for the racing start in swimming. Research Quaterly, 43, 167-174. 

Haljand, R. (1998). Roles of starts and turns at short course events. In L. Ed. Natation 

(Ed.).  Natation, Sheffield: Ponds Forge International Sports Center. 

Hanauer, E. S. (1972). Grab Start faster than conventional Start. Swimming World, 13, 

8-9, 54-55. 

Hanauer, E. S. (1967). The grab start. Swimming World, 8, 5, 42. 

Hay, J. G. (1981). Biomecânica das técnicas desportivas. (2a ed.), Rio de Janeiro: 

Interamericana. 

Hay, J. G. (1986). The status of research on biomechanics of swimming.  In Opening 

address ti the fifth international Symposium of Biomechanics and medicine in 

Swimming, Biefeld, BRD (pp. 53-76), Iowa: University of Iowa.  

Holthe, M. &  McLean, S. (2001). Kinematic comparison of grab and track starts in 

swimming. In J. Blackwell, &  R.H. Sanders, Proceedings of Swim Sessions XIX 

International Symposium on Biomechanics in Sports, 31-34.  

Honda, K. E., Sinclair, P. J., Mason, B. R. & Pease, D. L. (2010). A biomechanical 

comparison of elite swimmers start performance using the tradditional track 

start and the new Kick Start. Australia and Australian Institute of Sport, 

Australia: The University of Sydney . 

Honda, K. E., Sinclair, P. J., Mason, B. R. & Pease, D. L. (2012). The effect of starting 

position on elite swim start performance using an angled kick plate. In 30th 

Annual Conference of Biomechanics in Sports, Australia, (pp. 72-75), 

Melbourne: The University of Sydney Australia and Australian Institute of Sport. 



 Referências Bibliográficas 
 
	  

 95	  

Houel, N., Charliac, A., Rey, J. L., & Hellard, P. (2010). How to swimmer could 

improvise his track start, using new Olympic Plot. In Science Direct (Ed.). 

Procedia Engineering 2, Elsever LTDA, 3461. 

Hubert, M.; Schultz, G. R., Silveira, G. A., Ruschel, C., & Roesler, H. (2005, 

dezembro). Comportamento das variáveis biomecânicas da Saída de natação: 

Comparação de diferentes técnicas e nados. Revista Digital. UDESC: Buenos 

Aires. 

Hubert, M., Schultz, G. R., Silveira, G. A., Ruschel, C.,  & Roesler, H. (2006, 

dezembro). Correlação entre a altura da impulsão vertical, e variáveis 

biomecânicas na saída do nado crawl. Revista Digital. UDESC: Buenos Aires. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2013). Censo Demográfico 2010: 

Características da População e dos Domicílios. Resultados do universo. 

Disponível em: http://www.ibge.gov.br/ home/estatistica/ população/censo2000/ 

default.shtm. 

International Sport Blind Association (2009). IBSA 2009. Disponível em: 

http://www.ibsa.es/docinteres/HTM/MedicalClassification.htm#inicio.  

International Paralympic Comitée – IPC (2009). Swimming 2009. Laymans guide to 

classification.  Disponível em: http://www.ipcswimming.org.  

Issurin, V. B. & Verbitsky, O. (2003). Track start vs. grab start: evidence of the Sydney 

Olympic Games. In J. Chatard (Ed.), IXth World Symposium on Biomechanics 

and Medicine in Swimming, (pp. 213-218), France: Université de Saint-Etienne. 

Jorgi´c, B., Puletic, M., Stankovic, R., Okicic, T., Bubanj, S., & Bubanj, R. (2010). The  

kinematic analysis of the grab and track start in swimming. Physical Education 

and Sport, 8, 1, 31-36. 

Juergens, C. A., Rose, D. S., Smith, G.D., & Calder, C.A. (1994). A kinetic and 

kinematic comparison of the grab and track starts in competitive swimming. 

Med Sci Sports Exerc, 1, 50-54. 

Kirner, K., Bock, M., & Welch, J. (1989). A comparison of four different start 

combinations. Journal of Swimming Research, 5, 2, 5-11. 

Krüger, T., Hohmann, A., Ditmar, W., Hohmann, A., El-Bahrawi, M., & Koth, A. (2003). 

Biomechanics of the grab and track start technique. In: J. Chatard (Ed.), 



 Referências Bibliográficas 
 
	  

 96	  

Biomechanics and Medicine in Swimming IXth, France, (pp. 219-223), Saint 

Etienne: Université de Saint-Etienne. 

La Rue, R. J. (1985). Future start. If a track start proves faster, will blocks be modified 

at accommodate it? Swimming Technique, 21, 4.  

Lee, C. Y., Huang, C. F., & Lee, C. W. (2012). Biomechanical analysis of the grab and 

track swimming starts. In 30th Annual Conference of Bioomechanics in Sports. 

Taipei, Melbourne: Department of Physical Education.  

Leigh, J., Zee, D. S. (2006). The neurology of eye movements. Oxford University 

Press. 4, 120-124. 

Lyttle, A., & Benjanuvatra, N. (2004). Start right: A biomechanical review of dive start 

performance. Coaches Information. Website: 

http://www.coachesinfo.com/category/swimming/321/  

Maglisho, E. W. (1999). Nadando mais rápido. (1a ed.). São Paulo: Ed. Manole. 

Maglisho, E. W. (2003). Swimming Fastest: the essential reference of technique, 

training and program design. (3a ed.). Ed. Champaign: Human Kinetics. 

Makarenko, L. P. (2001). Natação – seleção de talentos e iniciação desportiva. (1a 

ed.), Porto Alegre: Editora Artmed. 

Malone, L. A., Sanders, R. H., Schiltz, J. H. & Steaward, R. D. (2001). Effects of visual 

impairment on stroke parameters in Paralympic swimmers. Medicine & Science 

in Sport and Exercise, 33, 2098-2103. 

Martens, I., Einarsson, & Daly, D. (2009) Comparison of race parameters in swimmers 

with visual impairment. KULeuven University of Iceland. 

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/130605104440450_39_

Martens_Comparison+of+Race+Parameters+for+Visual+Impaired+Swimmers.p

df 

Mason, B., Alcock, A. & Fowlie, J. (2007). A kinetic analysis and recommendations for 

elite swimmers performing the sprint start. In Proceedings of XXV International 

Symposium on Biomechanics in Sports, (pp. 192-195), Brazil. 

MEC (2002). Deficiente Visual, Educação e Reabilitação. Programa nacional de apoio 

à educação de deficientes visuais. MEC: SEE. 



 Referências Bibliográficas 
 
	  

 97	  

Miller, M., Allen, D., & Pein, R. (2003). A kinetic and kinematics comparison of the grab 

and track starts in swimming. In Proceedings of the IXth World Symposium on 

Biomechanicas and Medicine in Swimming. France (pp. 231-235), University of 

Saint-Etienne. 

Monteiro, L. M. R. (2008). Análise biomecânica de partidas em natação pura 

desportiva para nado ventral: Grab start e as duas variantes de track start. 

(Dissertação de Licenciatura apresentada à Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto), Porto: L. Monteiro.  

Moreira, C. F. V. (2006). Tempo de Reação Simples e de Escolha em indivíduos 

Portadores de Deficiência Visual, praticantes de Goalball e Futebol de 5. 

(Dissertação de Mestrado da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto), Porto. 

Mueller, F. O., & Cantu R. C. (2007). Catastrophic sports injury research. In Twenty-

Fifth Annual Report: Fall 1982 to Spring 2007. Chapel Hill, NC: National Center 

for Catastrophic Injury Research. 

Murrell, D. & Dragunas, A. (2012). A comparison of two swimming start techniques 

from the Omega OSB11 starting block. Journal: Health and Natural Sciences. 

Canadá: Departments of Physics & Astronomy, Medical Biophysics. 

Navarro, F., Arellano, R., Carnero, C., & Gonsálvez, M. (1990). Natatión. Federación 

Espanhola da Natacion, Escuela Nacional de Entrenadores. Comité Olimpico 

Espanhol. 

Navarro, F. (1995). Hacia del domínio de la natación. Madrid: Editora Gimnus. 

Nelson, R. & Pike, N. (1978). Analysis and comparison of swimming starts and strokes. 

In B. Erifsson, & B. Furberg (Eds.). Swimming and Medicine IV, (pp. 347-360), 

University Park. 

Nikodelis, T., & Kollias, H. (2003). Kinematic differences between grab and track 

swimming starts. Inquiries in sport & Physical Education, 1,1, 27-35. 

Nomura, T., Takeda, T. & Takagi, H. (2010). Influences of the back plate on 

competitive swimming starting motion in particular projection skill. In XIth 

International Symposium for Biomechanics and Medicine in Swimming, (pp. 16-

19), Oslo. 



 Referências Bibliográficas 
 
	  

 98	  

Organização Mundial de Saúde – OMS (2011). Avaiable at: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/index.html>. 

Palmer, M. L. (1990). A Ciência do Ensino da Natação. Editora Manole, São Paulo. 

Pearson, C. T., McElroy, G. K., Blitvich, J. D, Subic, A., & Blanksby, B. A. (1998). A 

comparison of the swimming start using traditional and modified starting blocks. 

Journal of Human Movement Studies, 34, 49-66. 

Pereira, R. (2008). A Contribuição do Esporte como meio de Inclusão dos Deficientes 

Visuais nas discussões sobre o Desenvolvimento Sustentável. (Dissertação de 

Mestrado em Ciência da Atividade Física). Rio de Janeiro: Universidade 

Salgado Oliveira – UNIVERSO. 

Pereira, R., Campos, L. F. C. C., & Gorla, J. I. (2013). Futebol de 5: fundamentos e 

diretrizes. São Paulo: Editora Atheneu. 

Pereira, S. M. (2001). Análise da Performance da saída de Nadadores velocistas em 

diferentes alturas e inclinações do bloco de partida. (Dissertação de Mestrado 

em Ciências do Movimento Humano). Florianópolis: Universidade do Estado de 

Santa Catarina. 

Pereira, S. M., Araújo, L., Freitas, E., Gatti, R., Silveira, G., & Roesler, H. (2006). 

Biomechanical analysis of the turn in front crawl swimming. Portuguese Journal 

of Sports Science, 6, 1, 110.  

Pilianidis, T., Kasabalis, A., Mantzouranis, N., & Mavvidis, A. (2012). Start reaction time 

and performance at the sprint events in the Olympic Games. Democritus 

University of Thrace. Komotini: Department of Physical Education & Sport 

Science. 

Postma, A., Zuidhoek, S., Noordzij, M. L., & Kappers, A. M. L. (2008). Keep an eye on 

your hands: on the role of visual mechanisms in processing of haptic space. 

Cognitive Processing, 9, 1, 63-68. 

Rasha, M. T. M. (2010). Biomechanical analysis to improve the grab starting 

performance for the freestyle 50-meter women swimmers. World Journal of 

Sport Sciences, 3, 174-180. 

Remington, L. A. (2912). Clinical anatomy and physiology of the visual sistem. In 

Elsevier Inc., Missouri: Riverport Lane, 3, 192-194. 



 Referências Bibliográficas 
 
	  

 99	  

Rocha, H. (1987). Ensaio sobre a problemática da cegueira. Prevenção – 

Recuperação – Reabilitação. Belo Horizonte: Ed. Fundação Hilton Rocha. 

Roesler, H. (1997). Desenvolvimento de plataforma subaquática para medições de 

forças e momentos nos três eixos coordenados para utilização em 

Biomecânica. (Dissertação de Doutorado para Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Ruschel, C., Araújo, L., Pereira, S., & Roesler, H. (2007). Kinematical analysis of the 

swimming start: Block, flight and underrwater phases. In Proceedings of XXV 

International Symposium on Biomechanics in Sport, (pp. 385-388), Brazil. 

Sanders, R., & Bonnar, S. (2008). Start Technique – Recent Findings, Available at: 

http://www.coachesinfo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1

34:swimming-start-technique&catid=49:swimming-coaching&Itemid=86. 

Santos, L. C., Passos, J. E. O. S., e Rezende, A. L. G. (2007). Os efeitos da 

aprendizagem psicomotora no controle das atividades de locomoção sobre 

obstáculos em crianças com deficiência da visão. Revista Brasileira de 

Educação Especial, 13, 3, 365-380. 

Silva, G. C. P. da. (2008). Tempo de Reação e a Eficiencia do Jogador de Goalball na 

Interceptação/Defesa do lançamento/ataque. (Dissetação de Doutorado para 

Universidade Estadual de Maringá), Maringá: Universidade Estadual de 

Maringá. 

Schmidt, R. A., & Wrisberg, C. A. (2001). Aprendizagem e performance motora: uma 

abordagem a aprendizagem baseada no problema. (v. 2, p. 352), Porto Alegre: 

Ed. Manole. 

Seifert, L., Vantorre, J., & Chollet, D. (2006). Biomechanical analysis of the 

breaststroke start. International Journal of Sports Medicine, 28, 11, 970-976. 

Stone, R. A. (1988). A comparison among the track and grab starts in swimming and a 

stand-up response task. (Un published master thesis University of North 

Carolina). Chapel Hill: University of North Carolina. 

Takeda, T., Ichikawa, H., Takagi, H, & Tsubakimoto, S. (2010). Do diferences in initial 

speed persist to the stroke phase in front-crawl swimming? Journal of Sports 

Sciences, 27, 13, 1449-1454. 



 Referências Bibliográficas 
 
	  

 100	  

Takeda, T., & Nomura, T. (2006). What are the differences between grab and track 

start? Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 6, 2, 102-105. 

Thanopoulos, V., Rozi, G., Okicic, T., Dopsaj, M., Jorgi´c, B., Madic, D., Velickovic, S., 

Milanivic, Z. Spanou, F. & Batis, E. (2012). Differences in the efficiency between 

the grab and track starts for both genders in greek young swimmers. Journal of 

Human Kinetics, 32, 43-51.  

Vaghetti, C. A. O., Berneira, J. O., Roesler, H. (2010). Análise cinemática da saída de 

agarre na natação. Lecturas, Educación Física y Desportos, 14, 140.  

Vantorre, J., Seifert, L., Fernandes, R. J., Vilas-Boas, J. P., & Chollet, D. (2010). 

Kinematical profiling of the front crawl start. International Journal of Sports 

Medicine, 31, 12, 887-93. 

Vieira, C. S. (2006). Alunos Cegos Egressos do Instituto Benjamin Constant (IBC) no 

período de 1985 a 1990 e sua Inserção Comunitária. (Dissertação de 

Doutorado em Saúde da Criança e da Mulher), Rio de Janeiro: Instituto 

Fernandes Figueira – FIOCRUZ. 

Vilas-Boas, J. P., Cruz, M., Sousa, F., Conceição, F., & Carvalho, J. (2000). Integrated 

kinematic and dynamic analysis of two track-start techniques. In R. Sanders, & 

Hong (Eds.). Proceedings of XVIII International Symposium on Biomechanics in 

Sports, Hong Kong (pp. 113-117), Hong Kong: The Chinese University of Hong 

Kong. 

Vilas-Boas, J. P., Cruz, M., Sousa, F., Conceição, F., Fernandes, R., & Carvalho, J. 

(2003). Biomechanical analysis of ventral swimming starts: comparison of the 

grab start with two track-start techniques. In J. Chatard (Ed). Proceedings of the 

IXth World Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming. France 

(pp. 249-253), France: University of Saint-Etienne. 

Vilas-Boas, P. J., Souto, S., Pinto, J., Ferreira, M. I., Duarte, M., Silva, J. V. S., 

Fernandes, R., & Souza, F. (2001). Estudo cinemático 3D da afecção da 

técnica do nado pela fadiga específica de provas de 200m livres. In Anais do IX 

Congresso Brasileiro de Biomecânica, (pp. 31-41), Gramado: UFRGS. 

Scholte, T. (2006). Pocket Atlas of Ophthalmology. Stutgart: Thieme.  

Seifert, L., Vantorre, J., & Chollet, D. (2006). Biomechanical analysis of the 

breaststroke start. In International Journal of Sports Medicine 2007, 28, 1-7. 



 Referências Bibliográficas 
 
	  

 101	  

Silva, A. J. (2006). A importancia da abordagem científica no treino e competição de 

nadadores de alto nível na natação pura desportiva: execução do salto de 

partida. Motricidade, Fundação Técnica e Científica do Desporto, 2, 4, 221-229. 

Welcher, R. L., Hinrichs, R. N., & George, T. R. (1999). An analysis of velocity and time 

characteristics of three starts in competitive swimming. In Paper presented at 

the XVII Congress of the International Society of Biomechanics. Calgary: 

Canada. 

Wemhoff, L. (2012). Starts: Reacttion Times across the world. National Team High 

Performance Consultant. Accept in: www.usawwimming.org. 

West, D. J., Owen, N. J., Cunningham, D. J., Cook, C. J., &  Killduff, L. P.(2011). 

Strenght and power predictors of swimming starts in international sprint 

swimmers. Journal of Strenght and Conditioning Research, 25, 950-955. 

White, J. C., Cornett, A. C., Wright, B. V., Willmott, A. P., & Stager, J. M. (2011). 

Competitive swimmers modify racing start depth upon request. International 

Journal of aquatic Research and Education, 5, 187-198. 

Wincler, C., &  Almeida, J. J. C. (2013). Deficiência visual: conceitos e características. 

In Pereira, R., Campos L. F. C. C., & Gorla, J. I.,  Futebol de 5: Fundamentos e 

diretrizes. São Paulo: Atheneu. 

Zartsiorsky, V. M., Bulgakova, N. Z., & Chaplinsky, N. M. (1979). Biomechanical 

analysis of starting techniques in swimming. In Terauds, J., & Bedingfield, E. W. 

(Ed.). Swimming III, Baltimore: University Park Press. 

 



 
 
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

 
APÊNDICES E ANEXOS 

	  

 

Análise Cinética e Cinemática da Saída de Bloco em Natação de Atletas 
Deficientes Visuais 

 

	  



 Apêndices e Anexos 
	  

 

8 – APÊNDICES E ANEXOS 

APÊNDICE I - Valores Médios e Respectivos Desvios Padrão (méd±dp) dos 

Valores obtidos para a Variável Temporal de cada Nadador Deficiente Visual, 

do Sexo Masculino nas Saídas de Bloco. 

 

 
Deficientes Visuais	   Sujeito 11	   Sujeito 12	   Sujeito 13	  

TR (s) 
TB (s) 
TV (s)	  

0,12±0,02	   0,14±0,01	   0,15±0,01	  

0,79±0,02	   1,02±0,05	   0,91±0,03	  

0,17±0,03	   0,29±0,02	   0,37±0,03	  

T5m (s)	   1,94±0,06	   1,95±0,04	   1,91±0,04	  

T16m (s)	   9,44±0,17	   9,53±0,61	   10,79±0,39	  

TR=Tempo de Reação; TB=Tempo de Bloco; TV=Tempo de Voo; T5m=Tempo em 5 metros e T16m 
=Tempo em 16 metros 
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APÊNDICE II - Valores Médios e Respectivos Desvios Padrão (méd±dp) dos 

Valores obtidos para a Variável Temporal de cada Nadador Normovisual, do 

Sexo Masculino nas Saídas de Bloco. 

 

 

 

Normovisuais	   Sujeito 
01	  

Sujeito 
02	  

Sujeito 
03	  

Sujeito 
04	  

Sujeito 
05	  

Sujeito 
06	  

TR (s) 
TB (s) 
TV (s)	  

0,13±0,08	   0,08±0,07	   0,09±0,05	   0,12±0,13	   0,12±0,02	   0,13±0,03	  

0,74±0,09	   0,76±0,02	   0,65±0,10	   0,73±0,10	   0,77±0,04	   0,71±0,03	  

0,28±0,02	   0,20±0,01	   0,29±0,01	   0,39±0,01	   0,26±0,02	   0,35±0,02	  

T5m (s)	   1,51±0,03	   1,53±0,02	   1,60±0,03	   1,61±0,06	   1,59±0,01	   1,61±0,04	  

T16m (s)	   6,52±0,06	   6,60±0,21	   7,04±0,09	   7,41±0,12	   7,22±0,04	   7,74±0,08	  

TR=Tempo de Reação; TB=Tempo de Bloco; TV=Tempo de Voo; T5m=Tempo em 5 metros e T16m 
=Tempo em 16 metros 
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APÊNDICE III - Valores Médios e Respectivos Desvios Padrão (méd±dp) dos 

Valores obtidos para a Variável Temporal de cada Nadador Deficiente Visual, 

do Sexo Feminino nas Saídas de Bloco 

 

 

 
Deficientes Visuais	   Sujeito 08	   Sujeito 09	   Sujeito 10	  

TR (s) 
TB (s) 
TV (s)	  

0,12±0,01	   0,11±0,01	   0,15±0,03	  

0,91±0,05	   0,98±0,03	   1,05±0,05	  

0,11±0,02	   0,19±0,02	   0,09±0,03	  

T5m (s)	   2,09±0,04	   2,54±0,07	   3,03±0,15	  

T16m (s)	   10,35±0,27	   11,92±0,32	   12,67±0,18	  

TR=Tempo de Reação; TB=Tempo de Bloco; TV=Tempo de Voo; T5m=Tempo em 5 metros e T16m 
=Tempo em 16 metros 
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APÊNDICE IV - Valores Médios e Respectivos Desvios Padrão (méd±dp) dos 

Valores obtidos para a Variável Temporal de cada Nadador Normovisual, do 

Sexo Feminino nas Saídas de Bloco 

 
 
 
Normovisuais	   Sujeito 14	   Sujeito 15	   Sujeito 16	   Sujeito 17	  

TR (s) 
TB (s) 
TV (s)	  

0,08±0,04	   0,11±0,03	   0,08±0,01	   0,10±0,02	  

0,70±0,07	   0,78±0,02	   0,56±0,07	   0,74±0,03	  

0,17±0,01	   0,21±0,02	   0,28±0,02	   0,36±0,02	  

T5m (s)	   1,76±0,02	   1,81±0,05	   1,92±0,02	   1,96±0,07	  

T16m (s)	   7,92±0,09	   8,22±0,17	   9,06±0,16	   9,20±0,30	  

TR=Tempo de Reação; TB=Tempo de Bloco; TV=Tempo de Voo; T5m=Tempo em 5 metros e T16m 
=Tempo em 16 metros 
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APÊNDICE V - Curva de força do Sujeito 11 – Deficiente Visual (saída 1), sexo 

masculino. 
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APÊNDICE VI - Curva de força do Sujeito 12 – Deficiente Visual (saída 2), sexo 

masculino 
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APÊNDICE VII - Curva de força do Sujeito 09 – Deficiente Visual (saída 2), 
sexo feminino. 
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APÊNDICE VIII - Valores Médios e Respectivos Desvios Padrão (méd±dp) dos 

Valores obtidos para a Variável Dinâmica de cada Nadador Deficiente Visual do 

Sexo Masculino nas Saídas de Bloco 

 

 

 
Deficientes Visuais	   Sujeito 11	   Sujeito 12	   Sujeito 13	  

FH (PC)	   1,05±0,06	   0,83±0,15	   1,33±0,04	  

FV (PC)	   1,29±0,08	   1,25±0,03	   1,55±0,10	  

FR (PC)	   1,49±0,08	   1,38±0,11	   1,87±0,08	  

FH=Força Horizontal; FV=Força Vertical; FR=Força Resultante 
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APÊNDICE IX - Valores Médios e Respectivos Desvios Padrão (méd±dp) dos 

Valores obtidos para a Variável Dinâmica de cada Nadador Normovisual do 

Sexo Masculino nas Saídas de Bloco 

 
 
 
Normovisuais	   Sujeito 01	   Sujeito 02	   Sujeito 03	   Sujeito 04	   Sujeito 05	   Sujeito 06	  

FH (PC)	   1,25±0,05	   1,16±0,04	   1,26±0,05	   1,14±0,04	   1,19±0,03	   1,17±0,04	  

FV (PC)	   1,62±0,11	   1,19±0,04	   1,78±0,07	   1,60±0,08	   1,34±0,05	   1,38±0,08	  

FR (PC)	   2,03±0,10	   1,58±0,05	   2,16±0,05	   1,93±0,08	   1,76±0,05	   1,77±0,10	  

FH=Força Horizontal; FV=Força Vertical; FR=Força Resultante 
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APÊNDICE X - Valores Médios e Respectivos Desvios Padrão (méd±dp) dos 

Valores obtidos para a Variável Dinâmica de cada Nadador Deficiente Visual do 

Sexo Feminino nas Saídas de Bloco 

 
 
 
Deficientes Visuais	   Sujeito 08	   Sujeito 09	   Sujeito 10	  

FH (PC) 
FV (PC) 
FR (PC)	  

1,13±0,02	   0,76±0,04	   0,77±0,05	  

1,28±0,05	   1,08±0,02	   1,11±0,03	  

1,54±0,05	   1,16±0,04	   1,15±0,03	  

FH=Força Horizontal; FV=Força Vertical; FR=Força Resultante 
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APÊNDICE XI - Valores Médios e Respectivos Desvios Padrão (méd±dp) dos 

Valores obtidos para a Variável Dinâmica de cada Nadador Normovisual do 

Sexo Feminino nas Saídas de Bloco 

 
 
 
Normovisuais	   Sujeito 14	   Sujeito 15	   Sujeito 16	   Sujeito 17	  

FH (PC) 
FV (PC) 
FR (PC)	  

0,96±0,04	   0,84±0,03	   1,12±0,06	   0,86±0,06	  

1,42±0,09	   1,28±0,03	   1,32±0,10	   1,41±0,07	  

1,57±0,06	   1,43±0,07	   1,68±0,06	   1,65±0,08	  

FH=Força Horizontal; FV=Força Vertical; FR=Força Resultante 
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APÊNDICE XII - Valores Médios e Respectivos Desvios Padrão (méd±dp) dos 

Valores obtidos para a Variável Cinemática de cada Nadador Deficiente Visual, 

do Sexo Masculino nas Saídas de Bloco 

 

 

 
Deficientes Visuais	   Sujeito 11	   Sujeito 12	   Sujeito 13	  

AS (graus) 
AE (graus) 
DV (m)	  

- 0,4±3,6	   29,0±1,2	   2,29±0,08	  

16,4±5,0	   30,7±4,6	   2,81±0,04	  

14,9±2,9	   25,3±1,4	   2,90±0,07	  

AS=Angulo de Saída; AE=Angulo de Entrada; DV=Distancia de Voo 
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APÊNDICE XIII - Valores Médios e Respectivos Desvios Padrão (méd±dp) dos 

Valores obtidos para a Variável Cinemática de cada Nadador Normovisual, do 

Sexo Masculino nas Saídas de Bloco 

 
 
 
Normovisuais	   Sujeito 01	   Sujeito 02	   Sujeito 03	   Sujeito 04	   Sujeito 05	   Sujeito 06	  

AS(graus)	   12,7±2,7	   9,5±0,8	   13,8±1,7	   22,7±1,8	   12,0±1,4	   22,6±2,7	  

AE(graus)	   32,8±3,0	   39,6±1,7	   30,2±2,3	   31,9±1,2	   35,1±0,8	   35,9±1,5	  

DV (m)	   2,97±0,09	   2,79±0,01	   2,91±0,03	   2,94±0,03	   2,84±0,06	   2,90±0,03	  

AS=Angulo de Saída; AE=Angulo de Entrada; DV=Distancia de Voo 
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APÊNDICE XIV - Valores Médios e Respectivos Desvios Padrão (méd±dp) dos 

Valores obtidos para a Variável Cinemática de cada Nadador Deficiente Visual, 

do Sexo Feminino nas Saídas de Bloco 

 
 
 
Deficientes Visuais	   Sujeito 08	   Sujeito 09	   Sujeito 10	  

AS (graus) 
AE (graus) 
DV (m)	  

- 4,9±1,7	   3,2±2,5	   - 1,3±6,2	  

37,9±2,4	   29,8±2,3	   38,2±2,5	  

2,14±0,04	   2,09±0,06	   1,99±0,09	  

AS=Angulo de Saída; AE=Angulo de Entrada; DV=Distancia de Voo 
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APÊNDICE XV - Valores Médios e Respectivos Desvios Padrão (méd±dp) dos 

Valores obtidos para a Variável Cinemática de cada Nadador Vormovisual, do 

Sexo Feminino nas Saídas de Bloco 

 
 
 
Normovisuais	   Sujeito 14	   Sujeito 15	   Sujeito 16	   Sujeito 17	  

AS(graus)	   4,5±2,3	   9,7±2,1	   9,3±1,5	   24,7±2,1	  

AE(graus)	   32,8±0,9	   41,8±1,5	   20,7±3,9	   41,9±4,3	  

DV (m)	   2,36±0,05	   2,40±0,04	   2,38±0,05	   2,64±0,06	  

AS=Angulo de Saída; AE=Angulo de Entrada; DV=Distancia de Voo 
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ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UTAD 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Análise Cinética e Cinemática da Saída de Bloco em Natação de Atletas 
Deficientes Visuais 

 

Objetivo da pesquisa: Analisar a cinética e cinemática na saída de bloco na natação em provas 

de velocidade nos atletas deficientes visuais (cego e baixa visão) desta modalidade do Estado do Rio de 

Janeiro que disputam o campeonato Brasileiro organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Através do 

delineamento das características da cinemetria e dinamometria conseguiremos realizar a análise das 

variáveis e com isso, alcançar o objetivo deste estudo que é estudar a biomecânica da saída de bloco na 

natação em provas de velocidade, de atletas deficientes visuais (cegos e baixa visão), identificando os 

parâmetros de desempenho e comparando os nadadores deficientes visuais (cegos e baixa visão) com 

nadadores normovisuais e além disso, e correlacionar os resultados dessas variáveis com a existência ou 

não de deficiência visual, utilizando implementos como a) uma plataforma de força para aquisição de 

dados dinamométricos; b) um sistema de aquisição de dados; c) duas câmeras de vídeo, para aquisição 

de dados cinemáticos; e d) um equipamento sincronizador de sinais.  

Procedimentos da Pesquisa: Caso você aceite participar da pesquisa, informamos que o 

estudo será realizado nas instalações da piscina do Centro de Educação Física, Fisioterapia e Desportes 

– CEFID, onde também está localizado o Laboratório de Biomecânica Aquática. 

Os nadadores preencherão uma ficha com os dados de identificação pessoal (nome, data de 

nascimento, massa e estatura), que serão aferidos pelos pesquisadores. Em seguida, se dirigirão para a 

piscina onde realizarão exercícios de aquecimento orientados pelo Técnico. Executarão algumas saídas 

para familiarização com a plataforma que estará fixada no bloco, com o sinal de partida e com a distancia 

a ser percorrida após a saída do bloco, bem como, algumas explicações técnicas observadas durante as 

execuções experimentais. A coleta da saída será através da execução de 06 saídas, saída deverá 

proceder de um mergulho, deslize e tres ciclos de braçada na potência máxima até os 16 metros, com 

intervalos de quatro minutos entre uma saída e outra. As saídas serão realizadas em um bloco de partida 

de 50X50 cm, de uma piscina semi olímpica com medida de 16X25m. Para análise das saídas, 

utilizaremos a) uma plataforma de força para aquisição de dados dinamométricos; b) um sistema de 

aquisição de dados; c) duas câmeras de vídeo para aquisição de dados cinemáticos; e d) um 

equipamento sincronizador de sinais.  

Desconforto e riscos de participação: Não estão previstos riscos para os participantes da pesquisa.  

Benefícios da Pesquisa: Você não terá nenhum benefício com sua participação, mas estará 

ajudando a criação de padrões que serão usados para estudar a biomecânica da saída de bloco na 

natação em provas de velocidade, de atletas deficientes visuais (cegos e baixa visão), identificando os 

parâmetros de desempenho e comparando os nadadores deficientes visuais (cegos e baixa visão) com 
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nadadores normovisuais e além disso, e correlacionar os resultados dessas variáveis com a existência ou 

não de deficiência visual.  

l 

Esclarecimentos: Você é convidado a participar da pesquisa, portanto não é obrigado a aceitar e pode 

se recusar ou retirar o seu consentimento em qualquer fase da pesquisa sem qualquer problema. Para 

isso basta falar com o pesquisador. Em qualquer momento, você poderá pedir mais informações ou 

esclarecimentos sobre a pesquisa e sua participação. Para informações você pode entrar em contato 
com o pesquisador responsável (Professora Soraia Izabel Corrêa Cabral), ou reclamações sobre os 

aspectos éticos você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universo, Rua 

Marechal Deodoro 211 / Bloco C 2 andar, Centro – Niterói – Rio de Janeiro, cep 24020-420, telefone (21) 

2138-4926 	  ou pelo e-mail coord.pic@nt.universo.edu.br .  

Confidecialidade: A sua identidade e de todos os voluntários serão mantidas em total segredo, tanto 

pelo pesquisador como pela instituição onde será realizada a pesquisa. Os resultados da pesquisa 

poderão ser divulgados em palestras, cursos, conferências, periódicos científicos ou outra forma de 

divulgação que possa transmitir os conhecimentos para a sociedade e profissionais da área, sempre sem 

nenhuma identificação dos participantes. 

Gastos Adicionais: Caso você tenha gastos com transporte até o local da pesquisa, o pesquisador irá 

devolver esse dinheiro para você logo após a coleta dos dados.  

Consentimento Pós-informação: 

Após ler e compreender as informações acima, eu ________________________________________, 

portador da Carteira de Identidade nº. ___________________, esclarecido sobre todos os aspectos da 

pesquisa como objetivos, riscos, procedimentos e sigilo, de livre vontade dou meu consentimento para 

minha inclusão como sujeito da pesquisa e utilização da minha imagem para que seja feito um vídeo para 

as equipes que participação da validação dos testes. 

Assim assino este documento de autorização e recebo uma cópia do mesmo. 

______________________________ 

Assinatura do Participante Voluntário 

Data: ____/____/_______ 

 

______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

Data: ________/______/_____ 

Soraia Izabel Corrêa Cabral Cabral 

Fone: (21) 32154407  (21) 9464 0144 / e-mail: soraiacabral@ibc.gov.br  
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ANEXO II - ORÇAMENTO DO PROJETO DE PESQUISA 

Titulo do Projeto: Análise Cinética e Cinemática da Saída de Bloco em Natação de 
Atletas Deficientes Visuais 

Pesquisador Responsável: Soraia Izabel Corrêa Cabral Cabral 

Instituição/Unidade/Departamento: Universidade de Trás-dos-Montes, Instituto 

Benjamin Constant (IBC) e Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC, Centro 

de Educação Física, Fisioterapia e Desportes – CEFID - Laboratório de Biomecânica 

Aquática. 

Fonte(s) de recursos (instituição ou pesquisador): os materiais de avaliação serão 

viabilizados pelas instituições (IBC) e (UDESC), enquanto as despesas com os 

sujeitos da pesquisa e impressões serão custeadas pelo pesquisador. 

Itens	   Valor R$	  

MATERIAL PERMANENTE (plataforma de força, sistema 
de aquisição de dados, 2 câmeras de vídeo, um 

sincronizador de sinais, computador, software)	  

8.000,00	  

MATERIAL DE CONSUMO (impressões)	   100,00	  

SERVIÇOS DE TERCEIROS	   800,00	  

HONORÁRIOS DO PESQUISADOR	   0,00	  

DESPESAS COM OS SUJEITOS DA PESQUISA*  

(ressarcimento de despesas de deslocamento)	  
5.000,00	  

OUTROS	   0,00	  

TOTAL	   13.900,00	  

*Em caso de ressarcimento de sujeitos da pesquisa, discriminar o que será ressarcido e qual o valor, através de um 

recibo. 

Apresentar a descrição dos gastos previstos, mesmo que associados aos recursos dos 

laboratórios. 

Outros comentários: 
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ANEXO III - TERMO INSTITUCIONAL DE AUTORIZAÇÃO PARA 

PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS NA PESQUISA 

UTAD 

Análise Cinética e Cinemática da Saída de Bloco em Natação de Atletas 
Deficientes Visuais 

Objetivo da pesquisa: Analisar a cinética e cinemática na saída de bloco na natação em provas 

de velocidade nos atletas deficientes visuais (cego e baixa visão) desta modalidade do Estado do Rio de 

Janeiro que disputam o campeonato Brasileiro organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Através do 

delineamento das características da cinemetria e dinamometria conseguiremos realizar a análise das 

variáveis e com isso, alcançar o objetivo deste estudo que é estudar a biomecânica da saída de bloco na 

natação em provas de velocidade, de atletas deficientes visuais (cegos e baixa visão), identificando os 

parâmetros de desempenho e comparando os nadadores deficientes visuais (cegos e baixa visão) com 

nadadores normovisuais e além disso, correlacionar os resultados dessas variáveis com a existência ou 

não de deficiência visual, utilizando implementos como a) uma plataforma de força para aquisição de 

dados dinamométricos; b) um sistema de aquisição de dados; c) duas câmeras de vídeo para aquisição 

de dados cinemáticos; e d) um equipamento sincronizador de sinais.  

Procedimentos da Pesquisa: Caso você aceite participar da pesquisa, informamos que o 

estudo será realizado nas instalações da piscina do Centro de Educação Física, Fisioterapia e Desportes 

– CEFID, onde também está localizado o Laboratório de Biomecânica Aquática. 

Os nadadores preencherão uma ficha com os dados de identificação pessoal (nome, data de 

nascimento, massa e estatura), que serão aferidos pelos pesquisadores. Em seguida, se dirigirão para a 

piscina onde realizarão exercícios de aquecimento orientados pelo Técnico. Executarão algumas saídas 

para familiarização com a plataforma que estará fixada no bloco, com o sinal de partida e com a distancia 

a ser percorrida após a saída do bloco, bem como, algumas explicações técnicas observadas durante as 

execuções experimentais. A coleta da saída será através da execução de 06 saídas, saída deverá 

proceder de um mergulho, deslize e tres ciclos de braçada na potência máxima até os 16 metros, com 

intervalos de quatro minutos entre uma saída e outra. As saídas serão realizadas em um bloco de partida 

de 50X50 cm, de uma piscina semi olímpica com medida de 16X25m. Para análise das saídas, 

utilizaremos a) uma plataforma de força para aquisição de dados dinamométricos; b) um sistema de 

aquisição de dados; c) duas câmeras de vídeo para aquisição de dados cinemáticos; e d) um 

equipamento sincronizador de sinais.  

Desconforto e riscos de participação: Não estão previstos riscos para os participantes da pesquisa.  

Benefícios da Pesquisa: Você não terá nenhum benefício com sua participação, mas estará 

ajudando a criação de padrões que serão usados para estudar a biomecânica da saída de bloco na 

natação em provas de velocidade, de atletas deficientes visuais (cegos e baixa visão), identificando os 

parâmetros de desempenho e comparando os nadadores deficientes visuais (cegos e baixa visão) com 
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nadadores normovisuais e além disso, correlacionar os resultados dessas variáveis com a existência ou 

não de deficiência visual.  

 

Esclarecimentos: Você é convidado a participar da pesquisa, portanto não é obrigado a aceitar e pode 

se recusar ou retirar o seu consentimento em qualquer fase da pesquisa sem qualquer problema. Para 

isso basta falar com o pesquisador. Em qualquer momento, você poderá pedir mais informações ou 

esclarecimentos sobre a pesquisa e sua participação. Para informações você pode entrar em contato 
com o pesquisador responsável (Professora Soraia Izabel Corrêa Cabral), ou reclamações sobre os 

aspectos éticos você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universo, Rua 

Marechal Deodoro 211 / Bloco C 2 andar, Centro – Niterói – Rio de Janeiro, cep 24020-420, telefone (21) 

2138-4926 	  ou pelo e-mail coord.pic@nt.universo.edu.br .  

Confidecialidade: A sua identidade e de todos os voluntários serão mantidas em total segredo, tanto 

pelo pesquisador como pela instituição onde será realizada a pesquisa. Os resultados da pesquisa 

poderão ser divulgados em palestras, cursos, conferências, periódicos científicos ou outra forma de 

divulgação que possa transmitir os conhecimentos para a sociedade e profissionais da área, sempre sem 

nenhuma identificação dos participantes. 

Contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universo, Rua Marechal Deodoro 211 / Bloco C 2 andar, 

Centro – Niterói – Rio de Janeiro, cep 24020-420, telefone (21)	   2138-‐4926	   ou pelo e-mail 

coord.pic@nt.universo.edu.br .  

 

Consentimento: 

Eu _____________________________, RG nº. ______________, declaro estar ciente dos procedimentos 

e autorizo os atletas cegos de Natação do Instituto Benjamin Constant - IBC a participar deste estudo. 

 

 

______________________________ 
Diretor Geral do IBC 

Maria Odete Santos Duarte 
 

 

Data: ________/______/_____ 


