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RESUMO 

 

 

DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE PROTÓTIPO DE AVALIAÇÃO DAS 

MEDIDAS DO DESEMPENHO HUMANO 

 

 

Autor: Marcos André Rodrigues da Silva Júnior 

Orientador: Paulo Moreira Silva Dantas 

 

Introdução: mesurar as desempenho humano é um desafio, principalmente 

devido ao fator multidimensional do movimento. Os instrumentos, em sua 

maioria, avaliam apenas uma dimensão do mesmo. Objetivo: desenvolver um 

protótipo capaz de mensurar as habilidades do desempenho humano e verificar 

sua validade utilizando abordagem de comparação de métodos. Métodos: O 

estudo foi dividido em duas etapas. A primeira o Protótipo foi desenvolvido e 

testado simultaneamente com um instrumento utilizado para estudo do 

movimento Retilíneo Uniforme e Uniformemente Variado. Na segunda fase a 

amostra constituiu-se de atletas paralímpicos de basquete (n=09) e atletas de 

Karate (n=31) e todos concordaram com o termos da participação da pesquisa. 

A avaliação das medidas do desempenho foi realizada com o Protótipo, os 

resultados obtidos foram comparados com os dados calculados por um Pacote 

Estatístico sendo utilizado como referência. Resultados: todas as variáveis 

calculadas pelo Protótipo não apresentaram diferenças significativas quando 

comparadas com os resultados calculados pelo instrumento de referência e 

pacote estatístico. Conclusão: O protótipo foi desenvolvido e os resultados 

obtidos em laboratório e campo indicam que o protótipo pode ser usado para 

mensurar as medidas do desempenho humano, com retorno imediato dos 

resultados sem necessidade de um computador convencional, desde que 

observados os critérios descritos. 

 

Palavras-Chave: Habilidade Motoras, Trabalho, Potência.  
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ABSTRACT 

 

 

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF PROTOTYPE EVALUATION OF 

MEASURES OF HUMAN PERFORMANCE 

 

 

Author: Marcos André Rodrigues da Silva Júnior 

Leader: Paulo Moreira Silva Dantas 

 

Introduction : To mesure the human performance is a challenge, mainly due to 

the multidimensional factor movement. Instruments, mostly only assess one 

dimension of it. Objective: To develop a prototype capable of measuring the 

skills of human performance and check its validity using method comparison 

approach. Methods: The study was divided into two stages. The first Prototype 

was developed and tested simultaneously with an instrument to study the 

Rectilinear Uniform Motion and Uniformly Miscellaneous. In the second phase 

the sample consisted of Paralympic basketball athletes (n=09) and karate 

athletes (n=31) and all agreed to the terms of participation in the research. The 

evaluation of performance measures was performed with the prototype, the 

results obtained were compared with the data calculated by a statistical package 

is used as a reference. Results: All variables calculated by the prototype showed 

no significant differences when compared with the results calculated by the 

reference instrument and statistical package. Conclusion: The prototype has 

been developed and the results obtained in laboratory and field indicate that the 

prototype can be used for measuring human performance measures, with 

immediate results without the need for a conventional computer return, provided 

they fulfill the criteria described. 

 

Key words: Motor Skill, Work, Potency.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Buscando compreender a performance de pessoas com deficiência, 

investigou-se métodos para avaliação do desempenho relacionadas a esta população. 

Os estudos utilizam frequentemente testes adaptados ou protocolos que não avaliam 

diretamente estas medidas do desempenho, quando o fazem diretamente, usam de 

dispositivos específicos que requerem treinamento especializado para seu uso, 

consomem muito tempo no pré-teste, são onerosos para poderem ser adquiridos e 

muitas vezes precisam ser usados em ambiente específico como laboratórios. 

Considerando as questões anteriormente descritas, surgiu o interesse no 

estudo do desenvolvimento de dispositivos que auxiliem na avaliação do desempenho 

humano cujo conceito baseia-se na precisão, fácil utilização e baixo custo. Assim tanto 

acadêmicos, quanto profissionais da área possam utilizar o instrumento como meio de 

investigar as medidas do desempenho, sem pôr em risco a confiabilidade dos 

resultados obtidos. 

Com base neste conceito deu-se início a elaboração de um Protótipo que fosse 

capaz de mensurar inicialmente as medidas de resposta do desempenho. Mas 

verificou-se que seria possível expandir as expectativas, considerando a 

implementação de outras variáveis, surgindo o interesse em medir as variáveis 

cinemáticas e cinéticas, pois entende-se que avaliar as medidas do desempenho 

humano é algo inerente as ciências do movimento humano e a investigação científica 

busca utilizar métodos que sejam menos invasivos, de menor custo, que apresentem 

resultados em tempo real, que sejam de fácil aplicação e que apresentem valores 

quantitativos tão bons quanto aos métodos considerados de “padrão ouro” são 

essenciais para a área das ciências do movimento e sua consequente evolução 

(TREW e EVERETT, 2010).  

Analisando a literatura verificou-se que diversos instrumentos tem sido 

utilizados para avaliação das medidas do desempenho, contudo a maioria dos 

instrumentos conseguem mensurar uma ou duas dessas variáveis do desempenho. 

Alguns destes instrumentos necessitam de aparelhagem e mão-de-obra especializada 

para sua utilização adequada, tornando oneroso o processo de obtenção dos 
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resultados das avaliações e ainda, muitas vezes, não são apresentados em tempo real 

(VAGUETTI, 2007; BORYSIUK, 2008). 

Instrumentos de avaliação são importantes pois fornecem aos avaliadores 

informações essenciais para tomadas de decisões em suas atividades. Entretanto, o 

desenvolvimento de instrumentos para a avaliação científica é complexo e requer uma 

base científica e lógica para alcançar os objetivos propostos para a concepção do 

instrumento, este processo torna-se ainda mais difícil quando se busca por 

instrumentos que sejam menos invasivos, de menor custo, que apresentem resultados 

em tempo real, que sejam de fácil aplicação e que apresentem valores quantitativos 

tão semelhantes métodos considerados de “padrão ouro” (BARRETA e TORRICO, 

2008; TREW e EVERETT, 2010). 

Considerando esta dificuldade de se projetar instrumentos que Benson e Clark 

(1982) apresentaram uma proposta para projetar, desenvolver e validar um 

instrumento de avaliação, seguindo quarto fases: Planejamento, Construção, 

Avaliação Quantitativa e Validação. 

No planejamento é feita uma revisão de literatura, definição dos objetivos e 

formato do teste. A segunda fase consiste na construção do instrumento, nesta fase 

ocorre um ciclo avaliação do projeto por profissionais, revisão do projeto e inclusão ou 

exclusão de itens para desenvolvimento do projeto piloto. A avaliação quantitativa 

consiste na revisão do piloto e seu uso de forma experimental, sendo verificada a 

confiabilidade dos resultados. Estes dados são utilizados para revisar novamente o 

instrumento piloto, isto ocorre indefinidamente até o formato final. Por último tem-se a 

validação onde o instrumento é aplicado em uma amostra significativa, sendo 

coletados dados para derivação de normas, validade concorrente, de critério e de 

construto. 

Atualmente diversos métodos e instrumentos são utilizados para a avaliação das 

medidas do desempenho humano, isto é notado na variedade de artigos com uso de 

aparelhos desenvolvidos para estudos dos tempos de reação, movimento e resposta, 

além da cinemática e cinética (MORI et. al., 2002, VAGUETTI et. al., 2007, BORYSIUK, 

2008, SILVA e PELLEGRINI, 2009). 

Mesmo existindo uma quantidade significativa de estudos com uma diversidade 

de instrumentos para avaliação das medidas do desempenho, a maioria dos 
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instrumentos conseguem mensurar uma ou duas dessas variáveis do desempenho. 

Além disto alguns necessitam de aparelhagem e mão-de-obra especializada para sua 

utilização adequada, tornando oneroso o processo de obtenção dos resultados das 

avaliações e ainda, muitas vezes, não são apresentados em tempo real. Apesar 

desses instrumentos serem aprovados pelo meio científico, muitos apresentam uma 

série de desvantagens em sua utilização.  

Como expressa Winter (2009) a maioria dos sistemas de múltiplas câmeras 

apresentam alto custo, bem como os sistemas de digitalização e conversão das 

imagens. Quando se realiza em vídeo, o tempo para o desenvolvimento e o retorno 

dos resultados é um problema e o trabalho de digitalizar coordenadas das imagens 

também são uma restrição. Além disso, podem ocorrer erros de digitalização. O tempo 

de montagem do sistema de iluminação é outro fator limitante e também pode ser 

necessário, dependendo da avaliação, uma quantidade maior do que a prevista. No 

sistema de imagem por infravermelho é necessário um controle da luminosidade 

externa, muitas vezes, inviabilizando avaliações durante o dia. 

Além dos aspectos limitantes anteriormente citados, Vaguetti e Andrade (2007) 

apresentaram limitações em seu estudo do tempo de reação visual e auditivo em 

surfistas de diferentes níveis de habilidade, um deles potencialmente gerado pela falta 

de tempo, pois as avaliações foram realizadas durante um campeonato onde os atletas 

não puderam permanecer por muito tempo. Talvez um instrumento de utilização rápida 

pudesse evitar problemas durante a coleta. Outro fator, possivelmente procedimental, 

ocorre quando resultados do tempo de reação simples visual foi menor que a média 

do tempo de reação simples auditivo (BORYSIUK, 2008). Um instrumento que 

apresente os dados imediatamente após o teste realizado conforme a solicitação do 

avaliador pode minimizar problemas na coleta dos dados. 

As desvantagens supracitadas muitas vezes impossibilitam a realização de 

estudos, principalmente quando temos que considerar a especificidade do movimento 

e o ambiente no qual ele é comumente realizado por parte do avaliado. 

É imperativo que pesquisas que busquem novas formas de avaliar e desenvolver 

protótipos que sejam capazes de avaliar diversas medidas relacionadas ao 

desempenho simultaneamente, que sejam de fácil uso e apresentem resultados 

imediatos. Certamente contribuirão para o aprimoramento da performance humana. 
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Desta forma, conseguir desenvolver um protótipo capaz de avaliar o indivíduo 

ambientado, possuindo ou não limitações, em sua atividade é um desafio para as 

ciências do movimento humano, este torna-se maior quando os instrumentos de 

avaliação buscam a portabilidade, facilidade de uso, o baixo custo e alta precisão. 

Assim sendo, protótipos que sejam capazes de avaliar diversas medidas 

relacionadas ao desempenho simultaneamente, que sejam de fácil uso e apresentem 

resultados imediatos, certamente contribuirão para o aprimoramento da performance 

humana. Desta forma, conseguir desenvolver um protótipo capaz de avaliar o indivíduo 

ambientado, possuindo ou não limitações, em sua atividade é um desafio para as 

ciências do movimento humano, este torna-se maior, quando os instrumentos de 

avaliação buscam a portabilidade, facilidade de uso, o baixo custo e alta precisão. 

Além da dificuldade do desenvolvimento, a confiabilidade dos resultados 

mensurados é fundamental e devem apresentar uma relação de concordância, não 

apenas uma associação com os resultados considerados “padrão ouro” que são 

aspectos bem diferentes (BLAND e ALTMAN, 1999; HIRAKATA e CAMEY,2009). 

Com base nestas necessidades e acreditando ser possível construir 

instrumentos com base no conceito de portabilidade, baixo custo e facilidade de 

utilização, foi sugerido o desenvolvimento de um sistema capaz de aferir as medidas 

de resposta, cinemáticas e cinéticas do desempenho. Após a elaboração do Protótipo, 

o mesmo foi utilizado para comparação com outro instrumento de medição. Em outro 

momento, o protótipo foi utilizado para avaliar atletas e verificar a capacidade do 

instrumento em aferir de forma fidedigna os valores das variáveis mensuradas.  

Por fim o foco central do presente estudo objetiva desenvolver um protótipo 

capaz de mensurar as habilidades do desempenho humano e verificar sua validade 

utilizando abordagem de comparação de métodos. 
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2. OBJETIVO 

 

 

2.1 Geral 

Desenvolver e validar um protótipo capaz de mensurar as medidas do 

desempenho. 

 

 

2.2 Específicos 

 

2.1.1 Elaborar o Hardware e Software com condições de mensurar as medidas de 

resposta do desempenho, medidas cinemáticas e cinéticas. 

2.1.2 Mesurar as medidas de resposta do desempenho: tempo de reação 

(TReac), tempo de movimento (TMov) e tempo de resposta (TResp). 

2.1.3 Mensurar as variáveis cinemáticas: velocidade média (VelMed), velocidade 

final (VelFinal) e Aceleração Média (AcelMed). 

2.1.4 Mensurar as variáveis cinéticas: força (F), trabalho (Trab) e potência média 

(PotMed). 

2.1.5 Verificar a confiabilidade das medidas obtidas pelo protótipo. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

3.1 Compreendendo os Microcontroladores e Arduino 

 

 

3.1.1 Microcontroladores 

 

Inicialmente é necessário conhecer alguns conceitos de outras áreas do 

conhecimento como eletrônica e informática. Assim, o primeiro deles é compreender 

o que é um microcontrolador. Define-se como microcontrolador um dispositivo que 

possui em si um sistema computacional completo, ou seja, uma CPU, memória, um 

sistema de clock, portas de input/output (I/O) e periféricos integrados em um único 

dispositivo. Existe uma grande diversidade de microcontroladores que são utilizados 

para uma infinidade de aplicações como programação de geladeira, micro-ondas e 

máquinas de lavar, por exemplo. São utilizados principalmente por conta do baixo 

consumo de energia e por conseguirem realizar funções específicas. 

 

3.1.2 Arduino 

 

Dentro deste universo de microcontroladores utilizou-se para o 

desenvolvimento do Protótipo o Arduino Uno (usa microcontroladores ATmega, 

fabricados pela Atmel) que pode ser entendido com o uma plataforma de computação 

física embarcada. Ele é um sistema que interage com o ambiente utilizando-se de 

hardware e software. Arduino é uma plataforma open-source de computação física 

baseada em uma placa I/O. As placas podem ser montadas à mão ou comprados pré-

montado, utiliza-se de código-fonte aberto e possui uma Ambiente Integrado de 

Desenvolvimento (IDE - Integrated Development Environment) que pode ser baixada 

gratuitamente no site oficial em (http://arduino.cc/en/Main/Software#toc2) McRoberts 

(2011). 

A placa Arduino pode interagir com o ambiente quando utiliza-se dispositivos 

de entrada de informação (sensores). O microcontrolador na placa é programado 
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usando a linguagem de programação Arduino (baseada em wiring) e uma IDE Arduino 

(baseada em processing). Projetos Arduino podem ser stand-alone (autossuficientes, 

sem necessidade de um computador convencional) ou podem se comunicar com 

software rodando em um computador Arduino (2014). 

 

Figura 01. Placa Arduino Manufaturada. Fonte: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno. 

 

Um dos principais motivos para escolha do Arduino é a licença de Código 

Aberto, assim as placas podem ser compradas de forma manufaturada como na Figura 

01 ou ser confeccionadas adquirindo os componentes necessários Figura 02. Os 

arquivos para confecção da placa podem ser adquiridos também no site oficial 

(http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardSerialSingleSided3), para poderem ser 

adaptados caso necessário.  

 

Figura 02. Placa Arduino confeccionada artesanalmente. Fonte: 

http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardSerialSingleSided3. 
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3.1.3 Linguagem de programação Arduino 

 

A linguagem de programação utilizada pelo Arduino chama-se também 

Arduino é uma é uma DSL (Domain Specific Language) esta “linguagem adaptada” é 

baseada nas linguagens de programação C e C++ e apresenta uma série de 

facilidades sendo considerada uma API (Application Programming Interface) que é 

uma Interface de Programação de Aplicativos com uma série de rotinas e padrões 

estabelecidos por um software (IDE) para a utilização das suas funcionalidades por 

aplicativos que não desejam abranger em detalhes a implementação (linguagem de 

baixo nível) do software, mas apenas usar seus serviços (linguagem de alto nível). 

Pois variadas rotinas ajudam o usuário a não ter muita dificuldade ao programar as 

portas digitais, analógicas e outros recursos de um microcontrolador. 

Várias informações e materiais para a compreensão da linguagem (Estruturas, 

Variáveis e Funções) estão disponíveis no site oficial 

(http://arduino.cc/en/Reference/HomePage) para facilitar a linguagem de 

programação. Além das estruturas, variáveis e funções, estão disponíveis uma 

variedade de bibliotecas (programação pronta, desenvolvida para funcionamento de 

periféricos) que auxiliam no desenvolvimento do sistema desejado por parte do 

usuário. 

 

 

3.2 Medidas do Desempenho Humano 

 

3.2.1 Medidas de resposta do desempenho: tempo de reação, tempo de 

movimento e tempo de reposta 

 

Os estudos de Magill (2000) enquadram o Tempo de Reação (TReac) como 

uma medida de resultado do desempenho que pode ser utilizado para verificar o 

desempenho de habilidades motoras humanas. Entretanto, o TReac também tem sido 

utilizado para inferir uma determinada ação do indivíduo ou qual informação este usa 

durante a preparação para realizar uma determinada ação. Neste sentido empregar o 
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TReac pode ser importante para verificar a diferença do TReac em diferentes 

circunstâncias e procurar investigar o que levou a tal diferença.  

Em termos conceituais Hidoji e Matsunaga (1991) e Schmidt (2010) entendem 

o TReac como o tempo decorrente da apresentação de um estímulo ao início de uma 

resposta motora ao mesmo. Este Tempo de Reação pode ser subdivido em Tempo de 

Reação Simples, quando se utiliza de um estímulo (no caso deste estudo, um estímulo 

luminoso) e é solicitado apenas uma resposta a tal estímulo. Já o Tempo de Reação 

de Escolha dar-se-á quando é apresentado ao avaliado dois ou mais estímulos e este 

tiver que optar por uma resposta específica correspondente a cada sinal. Por último, o 

Tempo de Reação de Discriminação ocorre quando há a apresentação de mais de um 

estímulo e apenas uma única resposta. 

Quando se estuda o Tempo de Reação, para se obter um tempo ótimo é 

necessário que seja apresentado ao avaliado um estímulo de advertência que preceda 

ao sinal do procedimento de avaliação propriamente dito. Tal detalhe torna-se 

importante para que seja analisado o melhor resultado possível expressado pelo 

avaliado. Além do conceito anteriormente apresentado, o Tempo de Reação apresenta 

dois períodos: um pré-motor que corresponde entre a emissão do estímulo e início da 

atividade muscular e um período motor que corresponde ao intervalo de início da 

atividade muscular e o início do movimento propriamente dito (MAGILL, 2000). 

Especificamente, o protótipo desenvolvido mensura o Tempo de Reação Simples no 

período motor. 

Sequencialmente, o Tempo de Movimento (TMov) pode ser entendido como o 

intervalo de tempo entre o começo e o fim de um determinado movimento. Apesar de 

serem medidas de resultados do desempenho expressas em segundos, o Tempo de 

Movimento não apresenta qualquer relação significativa com o Tempo de Reação. 

Assim sendo, essas medidas estabelecem padrões diversificados esta informação é 

necessária, principalmente quando se trata de aspectos relacionados ao exercício 

físico, seja ele voltado ao desempenho ou a reabilitação, pois indica que o treinamento 

utilizado para uma otimização do tempo de reação terá um efeito direto sobre a 

melhora do tempo de movimento (HENRY, 1958; MAGILL, 2000; LEITE, 2005). 

Tempo de Resposta (TResp) pode ser entendido com o a soma do Tempo de 

Reação e o Tempo de Movimento, ou seja, o tempo decorrente a partir da 
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apresentação do estímulo ao fim do movimento. Esta variável torna-se importante 

principalmente na avaliação voltada ao desempenho esportivo quando uma resposta 

eficiente é requerida do avaliado em determinada situação, como exemplo, se deslocar 

para o local do recebimento do passe a partir do sinal dado pelo companheiro de 

equipe em uma partida de handebol. 

Particularmente, o tempo de resposta pode ser utilizado para verificar a 

interação entre dois aspectos distintos, o recrutamento muscular que faz com que o 

corpo acelere para a obtenção de um tempo de movimento ótimo e a resposta dos 

mecanismos centrais de processamento que precedem o movimento que influenciam 

diretamente no tempo de reação (MAGILL, 2000). Em termos práticos quando o tempo 

de reação aumenta em diversas ocasiões, mas o tempo de movimento permanece 

constante entende-se que existem dificuldades de identificação e compreensão do 

estímulo. Por outro lado, quando o tempo de movimento tende a variar e o tempo de 

resposta permanece constante, entende-se que o problema está relacionado ao 

movimento. Portanto, pode ser feita uma intervenção específica para a melhoria do 

gesto motor, um treinamento específico de um determinado movimento para aplicação 

de uma técnica de karate ou deslocamento de uma cadeira de rodas por exemplo 

(HENRY, 1958; MAGILL e POWELL, 1975; LEITE, 2005). 

Essas medidas de resposta do desempenho podem ser úteis quando se avalia 

pessoas com disfunção neurológica, assim verifica-se o desempenho em atividades 

do dia a dia como levar uma colher a boca, por exemplo. A avaliação do desempenho 

e tais atividades podem ajudar na maior eficiência do tratamento de determinados 

distúrbios e um instrumento de avaliação que possa ser usado de forma rápida e fácil, 

sem treinamento específico pode ser de grande ajuda para profissionais da área 

(ROSTAMI e ASHAYERI, 2009). 

 

3.2.2 Medidas cinemáticas: velocidade média, velocidade final e aceleração 

média 

 

Conceitualmente, as variáveis velocidade média e final, bem como a aceleração 

são abordadas como medidas cinemáticas. Entende-se, portanto, como medidas 

cinemáticas as medidas relacionadas à descrição do movimento não considerando a 



21 

 

força ou a massa envolvida, pois preocupa-se apenas com as variações de posição, 

velocidade e aceleração do corpo ou segmento corporal estudado (MAGILL, 2000; 

WINTER, 2009). Estas medidas podem ser analisadas a partir de duas categorias, a 

linear e a angular, considerando a física newtoniana. Neste estudo a cinemática 

estudada será a cinemática linear, pois descrevem o deslocamento do corpo como um 

todo e envolvem equações específicas que se diferenciam da cinemática angular. 

Quando se refere a velocidade entende-se que é uma grandeza vetorial que 

está relacionada ao espaço e ao tempo, sendo medida conforme o Sistema 

Internacional (SI) em metros por segundo (m/s). A velocidade é a relação entre o 

deslocamento realizado em função do tempo para percorrer esta distância. Esta 

medida cinemática pode ser calculada utilizando a variação do deslocamento (∆s) em 

metros (m) e dividindo-o sobre a variação do tempo (∆t) em segundos (s), conforme a 

fórmula: 𝑉𝑒𝑙𝑀𝑒𝑑 =  
∆𝑠

∆𝑡
  (MAGILL 2000; TREW e EVERETT, 2010). 

Outra velocidade mensurada neste estudo é a com que o corpo ou segmento 

corporal passa ao final do percurso estabelecido. Esta é denominada de Velocidade 

Final (VelFinal) e pode ser medida através da seguinte fórmula: 𝑉𝑒𝑙𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑉𝑜 + 𝑎 ×

𝑡, onde Vo é a velocidade inicial do corpo no início da avaliação, a é a aceleração que 

é medida em metros por segundo ao quadrado (m/s²) e t é o tempo medido durante o 

percurso, neste estudo é o Tempo de Movimento (TMov). 

Já a aceleração (AcelMed) é uma medida cinemática que mensura a variação 

da velocidade em função do tempo. Considerando as equações para o movimento 

retilíneo uniformemente variado (MRUV) se pode obter a aceleração por meio da 

equação: 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑀𝑒𝑑 => S =  So +  Vot +  
at2

2
  onde S é o espaço percorrido (m) So é o 

espaço inicial do corpo no início do teste, Vo é a velocidade inicial do corpo no início 

do teste, t é o tempo (s) e a é a aceleração a ser calculada (MAGILL, 2000; WINTER, 

2009; MAGILL, 2010; TREW e EVERETT, 2010). 

Nos mais diversos esportes a velocidade e a aceleração são importantes para 

auxiliar no domínio dos hábitos motores, bem como servem de requisitos para seleção 

de seleções esportivas (BENETTI et al., 2005). No futebol a velocidade tem importante 

aspecto devido a várias corridas curtas realizadas durante as partidas e as diferenças 

na capacidade de aceleração principalmente relacionadas a mudança de direção 
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requerida pela modalidade (MENZEL, 2005). Não é diferente quando relaciona-se a 

velocidade ao basquetebol, onde a velocidade de deslocamento é determinante para 

o êxito desportivo e, consequentemente, fundamental para avaliação deste processo 

(MOREIRA, 2008). 

Quando se trata de pessoas com deficiência física, especialmente as que fazem 

uso de cadeira de rodas, um estudo feito com cadeirantes praticantes de dança 

esportiva verificou que dentre as qualidades físicas essenciais à performance a 

velocidade é uma delas e, portanto, que estas qualidades devem possuir um 

treinamento prioritário além de associar-se ao treinamento técnico para fins de alta 

performance (BARRETO, 2010). 

Portanto, avaliar as variáveis cinemáticas do indivíduo, seja ele atleta ou não, 

certamente contribuirá para seu desempenho em sua performance esportiva ou em 

suas atividades do cotidiano. 

 

3.2.3 Medidas cinéticas: força, trabalho e potência média 

 

Conforme Magill (2000); Winter (2009). Entende-se as variáveis força, trabalho 

e potência como medidas cinéticas. Pois ao contrário da cinemática a cinética 

considera as forças que atuam no movimento, ou seja, a cinética descreve o 

movimento “sob a óptica das forças indutoras” (TREW e EVERETT, 2010 p. 39).  

Neste aspecto toma-se como conceito de força a “influencia que muda o 

estado de repouso ou de movimento de um corpo ou objeto” (TREW e EVERETT, 2010 

p. 41). Como a força é uma grandeza vetorial ela possui magnitude, direção e sentido. 

Também deve-se considerar que neste estudo o Protótipo (Proto) desenvolvido avalia 

a força externa, pois conforme Winter (2009 p.11) as forças externas vêm do solo ou 

de cargas externas, a partir de organismos ativos. O Proto calcula a força com base 

na equação: 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 =  𝑚 × 𝑎, onde m é a massa deslocado pelo indivíduo durante a 

avaliação e a é a aceleração em (m/s²) e seu resultado é expresso em Newtons (N) 

(MAGILL, 2000; TREW e EVERETT, 2010). 

O trabalho conceitualmente é a relação existente entre a força e o 

deslocamento. O Proto é capaz de medir o trabalho realizado pelo indivíduo durante 

seu deslocamento utilizando a equação: 𝑇𝑟𝑎𝑏 =  𝐹 × 𝑑, onde F é igual a força em (N) 
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e d é a Distância do deslocamento efetuado pelo indivíduo. O resultado da grandeza 

é expresso em Joules (J). 

A potência pode ser entendida como o trabalho realizado em função do tempo 

𝑃𝑜𝑡𝑀𝑒𝑑 =
𝑇𝑟𝑎𝑏

𝑡
, onde Trab é o trabalho (J) realizado pelo indivíduo durante o 

deslocamento e t (s) é o tempo do deslocamento realizado. A grandeza é expressa em 

Watts (W). 

As medidas cinéticas descritas acima possuem papel fundamental no 

movimento humano, prova disto são os estudos de Changela et. al. (2012) verificando 

a potência em jogadores de basquete. Neste estudo o autor argumenta que não existe 

um consenso sobre os testes utilizados para avaliar a potência e que alguns 

apresentam desvantagens de utilização por serem dispendiosos e requerer 

equipamento que não é viável quando se pensa em administra-lo a uma variedade de 

populações. 

Benetti et al. (2005) também vê o estudo das variáveis cinéticas como 

importantes para a prática do voleibol, pois os deslocamentos laterais, anterior e 

posterior são fundamentais na melhor performance do atleta, pois requer grande 

quantidade de força nos membros inferiores para realizar o deslocamento, além de 

técnicas de bloqueios e cortadas. Uma avaliação rápida da força pré-treino pode 

favorecer uma periodização da sessão do treinamento de forma individual otimizando 

os resultados. Um equipamento capaz de medir as variáveis cinéticas de forma rápida 

e que não limite o movimento do atleta contribuirá para a evolução do treinamento na 

modalidade. 

Gorgatti e Costa (2008) ao tratarem de atividade física adaptada para lesados 

medulares afirmam que a prescrição de exercício devem priorizar, dentre outros 

aspectos, o desenvolvimento da força do segmento não afetado pela lesão, no caso 

de paraplegia, o segmento corporal superior e seus membros. A avaliação dos níveis 

de força e potência devem considerar a especificidade do movimento e seu 

instrumento de locomoção, no qual está adaptado e, portanto, expressando sua 

realidade. Tal fato é importante, pois proporciona uma melhor análise para elaboração 

de um programa de treinamento. Bortolloti e Tsukamoto (2011) corroboram com a ideia 

que após a lesão, a força é uma das medidas do desempenho essenciais para a vida 
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de um usuário de cadeira de rodas, pois é importante para a propulsão da cadeira e 

em atividades diárias, como entrar e sair do carro, ir ao banheiro, trocar de roupa e 

várias outras atividades do cotidiano. 

A avaliação, prescrição e treinamento orientado aos deficientes, de fato 

ajudam no ganho de maiores níveis de força e potência. Estes níveis auxiliam numa 

melhor condição relacionada a saúde, aumentando a autonomia do indivíduo por 

melhorar sua locomoção, diminui as úlceras de decúbito, por proporcionar que o 

cadeirante possa erguer-se por breves períodos de tempo para evitar pressão 

excessiva nas partes afetadas pela lesão e que suportam grande parte do seu peso. 

Outro fator e não menos importante, é o de proporcionar um fortalecimento geral da 

musculatura envolvida no uso de cadeira de rodas que, no caso do lesado medular, é 

o seu principal meio de locomoção e, portanto, onde podem ocorrer lesões por excesso 

de uso da cadeira. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Caracterização da Pesquisa 

 

A presente pesquisa foi realizada em duas fases. Na primeira o Protótipo foi 

desenvolvido para mensurar as medidas do desempenho, sequencialmente o 

dispositivo foi calibrado com um instrumento de estudo do movimento capaz de 

mensurar o tempo de deslocamento de um determinado objeto e sua velocidade 

média. Estas duas variáveis foram inseridas em uma tabela de dados juntamente com 

a massa padrão estabelecida de 1 kg e a distância de deslocamento de 1 m. Assim, 

estas variáveis foram utilizadas para equacionar outras variáveis que são: Velocidade 

Final, Aceleração Média, força, Trabalho e Potência Média. 

Optou-se por utilizar o método de determinação do tamanho de uma amostra 

com base na estimativa da proporção populacional para determinação do número 

mínimo de testes que deveriam ser realizados verificar a confiabilidade das medidas 

entre protótipo e REF utilizando a seguinte fórmula 𝑛 =
𝑍²/2.𝑝.𝑞

𝐸²
 onde n = Número de 

teste, Z/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado, p = 

Proporção populacional de indivíduos que pertence a categoria que estamos 

interessados em estudar, q = Proporção populacional de indivíduos que não pertence 

à categoria que estamos interessados em estudar (q = 1 – p) e E = Margem de erro ou 

erro máximo de estimativa. Identifica a diferença máxima entre a proporção amostral 

e a verdadeira Proporção populacional (p). Se verificou, portanto, que a quantidade 

mínima de testes a serem realizados seria de 38,416, optando-se por fazer 50 testes, 

valor este acima do mínimo estipulado. 

Na segunda fase, o estudo utilizou o protótipo proposto para mensurar as 

medidas do desempenho em seres humanos de duas populações distintas, com e sem 

deficiência. Para esta fase a amostra foi escolhida de forma não probabilística, 

intencional e voluntária. Não probabilística por não cumprir com os princípios da 

equiprobabilidade, intencional devido ao fato do pesquisador querer verificar o 

comportamento do protótipo em relação a diferentes amostras e forma de avaliação. 
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Foi voluntária, devido os participantes da pesquisa serem pessoas que se 

apresentaram por livre vontade para contribuir para o estudo (GAYA, 2008; THOMAS 

e NELSON, 2012). 

 

4.2 Participantes 

 

Na segunda fase da pesquisa participaram 40 atletas do gênero masculino, 

sendo 31 de karatê com idade média de (28,74+2,28 anos) e massa corporal média 

de (71,76+2,83 kg) e 09 de basquete em cadeira de rodas com idade média de 

(33,89+2,55 anos) e massa corporal média de (72,58+23,03 kg). O estudo faz parte 

do projeto que está cadastrado no Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte sob o número 576/11. Todos os voluntários deram seu consentimento 

para participação no estudo. 

4.3 Instrumentos e procedimentos 

 

A descrição a seguir apresentam os instrumentos e procedimentos utilizados 

no presente estudo. 

 

4.3.1 Balança digital 

 

Instrumento 

 

Para aferir a massa total (MT) utilizou-se balança profissional digital 

antropométrica com estadiômetro modelo BK-50FA, carga máxima de para usuários 

de até 150Kg com precisão de 50g, todos os indivíduos foram pesados com o material 

que utilizam para sua prática esportiva. 

 

Procedimentos 

 

Para aferir a massa dos atletas de basquete foi medida a massa da cadeira e 

do indivíduo vestido com sua roupa de prática esportiva separadamente. Depois foi 

somado o valor da massa corporal com o da cadeira de rodas, esta junção denominou-
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se Massa Total (MT) devido ao tipo de lesão, os atletas de basquete foram pesados 

sentados sobre a plataforma da balança. Para os atletas de karatê a MT foi medida 

com o kimono, posição ereta, no centro da balança e braços ao longo do tronco. A MT 

foi medida e usada no lugar da massa corporal, pois os atletas ao realizarem as 

atividades inerentes ao esporte praticado utilizam equipamentos e vestimenta 

característicos para sua prática. Estes itens possuem massa e portanto afetam 

diretamente o rendimento, por isso, para que as medidas do desempenho sejam 

medidas com resultados mais próximos da realidade a MT deve ser utilizada e não o 

massa corporal. 

 

4.3.2 Trilho de ar 

 

Instrumento 

 

O trilho de ar é um instrumento predominantemente confeccionado em aço 

com objetivo de realizar estudos da mecânica dos sólidos: estática, cinemática e 

dinâmica, MRU e MRUA, aceleração positiva e aceleração negativa, inércia, 

conservação da energia, impulsão, quantidade de movimento, colisões (CIDEPE, 

2014). O modelo EQ820C, em seu conjunto, pode ser utilizado com ou sem a 

monitoração por computador, podendo ser acoplado tanto à interface como ao 

multicronômetro de tratamento de dados, rolagem e 5 entradas. 
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Figura 03: Kit que compõe o trilho de ar. Fonte: http://www.cidepe.com.br/pt/produtos/fisica/ 

 

Procedimentos 

 

Inicialmente o trilho de ar foi instalado sobre uma bancada de mármore e 

verificado seu nivelamento nas extremidades e no ponto central do trilho. Foi 

conectada a mangueira de alimentação do fluxo de ar a barra de deslizamento e ao 

gerador de fluxo de ar, os dois fotossensores, que medem o início e o final do percurso, 

respectivamente, foram instalados e posicionados nas barras paralelas do trilho de ar 

os cabos foram conectados nos fotossensores e conectados a interface do dispositivo. 

O carrinho para trilho de ar foi colocado sobre a barra de deslizamento do trilho. A 

bobina multiuso (uma espécie de imã elétrico), que mantem o carrinho parado, foi 

conectado ao botão de disparo. Após toda a instalação o botão de disparo, a interface 

de comando e o gerador de fluxo de ar foram conectados à rede elétrica e em seguida 

foi verificado o funcionamento do dispositivo e odos seus componentes. 

O trilho de ar serve para verificar o tempo de movimento e a velocidade média. 

Para utilizar esses dados e compara-los ao dos obtidos pelo protótipo, o mesmo foi 

acoplado ao trilho de ar. O sensor de Movimento foi conectado ao carrinho do trilho de 

ar e o laser e o fotorreceptor do protótipo foram alinhados com o segundo fotossensor 

do trilho. 
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Figura 04: Nivelamento do trilho e posicionamento do carrinho. Posicionamento dos 

fotossensores do trilho de ar posicionamento do protótipo. Fonte: Acervo do autor. 

 

4.3.3 Pacote Estatístico 

 

Instrumento 

 

Para cálculo das variáveis utilizou-se o Pacote Estatístico Statistical Package 

for Social Science for Windows (SPSS) que consiste em um software para análise 

estatística de dados, com interface gráfica que aceita a edição de cálculos complexos 

e visualização dos resultados em forma de tabelas e gráficos. A primeira versão data 

de 1968 e a versão utilizada foi a 20 de 2011. 

 

Procedimentos 

 

O Pacote estatístico (PE) foi utilizado nas duas fases do estudo. Na primeira 

fase, o trilho de ar só é capaz de mensurar duas variáveis: TMov e VelMed. Então 

utilizou-se do PE para calcular as variáveis VelFinal, AcelMed, F, Trab e PotMed com 
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base no TMov e nos valores estabelecidos da MT (1 kg) e a distância de 1 metro. Neste 

estudo, quando os dados calculados utilizando o PE com base no TMov obtido pelo 

trilho de ar for citado denominaremos de Instrumento de Referência (REF). 

Na segunda fase do estudo o PE foi utilizado para calcular as variáveis 

Velocidade Média (VelMed), Velocidade Final (VelFinal), Aceleração Média (AcelMed), 

Força (F), Trabalho (Trab) e Potência Média (PotMed). Para que o PE pudesse realizar 

os cálculos das variáveis acima, foram inseridos na tabela de dados os valores de 

Massa Total (MT) que foi aferido na balança digital e o Tempo de Movimento (TMov), 

que foi aferido pelo próprio protótipo. A partir destas duas variáveis foi utilizado o 

procedimento de “Calcular Variável” no menu “Transformar” do SPSS versão 20. As 

equações inseridas para cálculos das variáveis no PE estão descritas a seguir e são 

as mesmas utilizadas para estudo do movimento retilíneo uniformemente variado.  

VelMed = (1 / TMov); 

AcelMed = (2 / (TMov * TMov));  

VelFinal = 2 / TMov; 

F = MT * AcelMed; 

PotMed = F / TMov; 

Trab = F * 1 
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4.3.4 Protótipo 

 

Instrumento 

 

O Protótipo é composto de uma placa de circuito impresso baseada no 

microcontrolador ATmega328. Tem 14 pinos digitais de entrada / saída (dos quais 6 

podem ser usados como saídas PWM), 6 entradas analógicas, 16 MHz de Clock 

(16.000 instruções por segundo), uma conexão USB, um conector de alimentação e 

um botão de reset. Ao circuito integrado foram adicionados três periféricos: Resistor 

Dependente de Luz (LDR) este dispositivo é um resistor variável que varia conforme a 

intensidade da luz, um acelerômetro 03 eixos modelo Mma7361 e um diodo emissor 

de luz (LED) que tem como função a emissão de luz acoplado a um Tripe Universal 

Aluminio 1,3m, neste trabalho, denominado de Fotoemissor (FE). 

O dispositivo apresenta um menu com 05 opções, estas tem o objetivo de 

verificar todo o sistema e assegurar o correto funcionamento de todos os periféricos. 

A seguir a descrição detalhada de cada opção: 

Opção 01 – “Inserir Massa”  

Deve-se incluir o valor da MT medida previamente em balança. A precisão do 

Protótipo é de 10g. para inserir pressiona-se o botão de seleção do menu, então é 

possível alterar o valor referente a unidade de quilogramas pressionando os botões de 

avançar e recuar. Ao encontrar o valor desejado pressiona-se o botão de seleção e o 

mesmo passará para os valores em gramas, onde deve ser feito o procedimento 

anterior. Terminado a seleção dos valores em gramas pressiona-se novamente o 

botão de seleção que salvará o valor da MT e então retornará a primeira opção do 

menu. 

Opção 02 – “Verificar Fotoemissor” 

Selecionando esta opção é possível verificar o funcionamento do FE. Quando 

a opção é selecionada o fotoemissor deverá permanecer ligado até pressionar o botão 

de seleção, quando então, aparecerá a frase “Fotoemissor Ativado” e em seguida ele 

retornará a primeira opção do menu. 

Opção 03 – “Calibrar Acel” 
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Ao selecionar este menu aparecerá no LCD a mensagem “Sensibilidade” e um 

valor que varia de “0 a 600” em intervalos de 10. Este valor corresponde a mínima e a 

máxima capacidade do SM em reconhecer uma alteração de posição, sendo que 

quando menor o valor, mais sensível ao movimento o SM será, na medida que este 

valor aumenta o SM torna-se menos sensível a variação de posição do próprio sensor. 

Assim deve ser inserido o valor correspondente a sensibilidade desejada utilizando os 

botões de avançar e recuar, então selecionar o valor desejado. Ao selecionar, o SM 

deve ser movimentado, caso ele esteja sensível ao movimento realizado aparecerá a 

mensagem no LCD “Confirmar 1. Sim 2. Não”, o botão de seleção deve ser 

pressionado no caso de confirmação positiva e o botão de avançar em caso de 

confirmação negativa. Selecionando a opção “1. Sim” aparecerá no LCD a mensagem 

“Sensor Calibrado”, se a opção “2. Não” for selecionada o protótipo retornará a opção 

inicial onde todo o procedimento descrito deve ser realizado até se encontrar a 

sensibilidade desejada. Este valor será gravado na memória interna do protótipo e não 

será necessário mudar o valor caso o aparelho seja desligado. Uma nova calibração 

deve ser feita sempre que o avaliador desejar. 

Opção 04 – “Config Laser” 

Para configurar o LDR a opção deve ser selecionada quando aparecerá no 

LCD a mensagem “Posicione o Laser” então deve-se posicionar o Ls de forma que 

ilumine o orifício da caixa do LDR. Após o posicionamento, aparecerá no LCD, logo 

após a mensagem anterior, a mensagem “ON” ou “OFF” ajusta-se a posição do LDR 

e Ls até aparece a mensagem “ON”, sequencialmente pressiona-se o botão de seleção 

quando aparecerá a mensagem “fotocélula configurada”. 

Opção 05 – “Iniciar Teste” 

Esta opção corresponde ao teste propriamente dito. Quando selecionada, o 

teste será iniciado. O algoritmo desta opção foi configurado de forma que ao pressionar 

o botão de seleção apareça a mensagem no LCD “iniciando...”, então o FE deverá 

acender e apagar por 02 vezes com intervalos de 0,5 segundos. Esta função foi 

incorporada ao algoritmo para que o TReac Simples ótimo seja aferido. Após um 

intervalo aleatório de tempo que varia entre 03 a 09 segundos um terceiro sinal 

luminoso é emitido de forma contínua de forma que o FE permanece ligado até 

completado o teste. A aleatoriedade foi inserida no algoritmo para evitar a antecipação 
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ao estímulo, impossibilitando assim, o fornecimento de resultados superestimados 

provenientes da antecipação (MAGILL, 2000). 

Objetivando evitar a apresentação de dados equivocados ao usuário, sejam 

eles, provenientes de problemas relacionados ao protótipo ou seu uso incorreto, outras 

funções foram adicionadas. A primeira delas ocorre no sequenciamento das opções 

do menu que são dispostas permitindo a verificação de cada item necessário a 

avaliação quantas vezes for necessária. A segunda está na diferenciação no padrão 

de conexões de cada periférico (SM, FE, LDR), evitando assim, conecta-los a interface 

de comando de forma incorreta. A terceira foi incluída na programação do 

microcontrolador onde estão inseridos critérios de exclusão de resultados, são eles: 

TResp inferior a 0,1 segundos Borysiuk (2008), TMov menor ou igual zero, TResp 

menor ou igual a 0,1 segundos e/ou menor ou igual ao TResp. Acontecendo tais 

condições, aparecerá no LCD a mensagem “! ERRO !” e o menu retornará a primeira 

opção do menu. 

O protótipo é composto por 03 botões. O primeiro tem a função de selecionar 

a opção do menu e quando usado dentro de uma destas opções tem a função de 

responder “sim”. O segundo tem a função de Avançar para outras opções do menu e 

quando funcionando dentro de uma das opções responde “Não”. O terceiro botão tem 

a função de “Recuar” ele movimenta as opções do menu em sentindo decrescente, 

quando utilizado dentro do menu realiza o mesmo papel retornando decrescentemente 

a numeração apesentada. 

 

Figura 05. Desenho esquemático do Protótipo seus periféricos. Fonte: acervo do autor. 
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A função do Protótipo é mensurar diretamente as medidas de resposta do 

desempenho TReac, TMov e TResp. E de forma indireta, por meio de equações, as 

medidas cinéticas e cinemáticas:  VelMed, VelFinal, AcelMed, F, Trab e PotMed. 

A medidas dos tempos de reação, movimento e resposta são realizadas de 

forma direta a partir do uso de uma função inserida na programação do 

microcontrolador chamada “millis” que retorna ao sistema o tempo em milissegundos 

desde o momento que o Proto foi ligado. Assim, se pode calcular o Tempo de Reação 

subtraindo o intervalo de tempo entre o acendimento do FE e a captação do início do 

movimento pelo SM do tempo que o Proto foi ligado. O Tempo de Resposta calcula-

se subtraindo o intervalo de tempo entre o acendimento do FE e a passagem do 

avaliado pelo LDR, finalmente o Tempo de Movimento é a diferença entre TResp e 

TReac. Este procedimento só é possível por que o tempo é mensurado usando um 

oscilador de cristal, componente eletrônico que utiliza a ressonância de um cristal para 

gerar um sinal elétrico com uma frequência precisa, esta é então utilizada para medir 

o tempo de forma precisa. 

 Estas medidas são realizadas simultaneamente a partir de um único 

deslocamento linear e em plano horizontal nivelado. As equações utilizadas para 

cálculo das medidas cinéticas e cinemáticas são: 

𝑉𝑒𝑙𝑀𝑒𝑑 =  
∆𝑠

∆𝑡
 

𝑉𝑒𝑙𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑉𝑜 + 𝑎 × 𝑡 

𝐴𝑐𝑒𝑙𝑀𝑒𝑑 => S =  So +  Vot +  
at2

2
  

𝐹𝑜𝑟ç𝑎 =  𝑚 × 𝑎 

𝑇𝑟𝑎𝑏 =  𝐹 × 𝑑 

𝑃𝑜𝑡𝑀𝑒𝑑 =
𝑇𝑟𝑎𝑏

𝑡
 

Onde: ∆s = Distância percorrida em (m); ∆t = Tempo do deslocamento em (s); 

Vo = Velocidade Inicial em (m/s); a = Aceleração em (m/s²); S = Deslocamento 

percorrido em (m); So = Deslocamento inicial em (m); m = massa deslocada em (kg); 

F = Força em (N); Trab = Trabalho em (J); PotMed = Potência Média em (w). 
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Procedimentos 

 

Na primeira fase do estudo o protótipo foi acoplado ao trilho de ar de modo 

que o SM foi ajustado na menor sensibilidade e fixado ao carrinho para trilho de ar. O 

fotoemissor e fotorreceptor do protótipo foram alinhados com o segundo sensor 

fotoelétrico do trilho de ar de movimento e o carrinho de para trilho de ar foi posicionado 

de modo que, ao iniciar o movimento, a contagem do tempo iniciasse.  Assim ambos 

os dispositivos poderiam verificar a mesma distância e o mesmo tempo durante a 

movimentação do carrinho. 

 

Figura 06. Calibração do Proto e Trilho de ar. Fonte: acervo do autor. 

Após o ajuste do posicionamento do Proto ao trilho de ar, os dois instrumentos 

foram postos em funcionamento. O trilho de ar foi ligado e a unidade de controle dos 

sensores foi configurada para medir o tempo de deslocamento do carrinho para trilho 

de ar entre os sensores fotoelétricos posicionados em duas posições distintas, foi 

adotada a distância padrão de 01 metro entre os sensores fotoelétricos e foi estipulada 

a MT hipotética de 01 kg para o carrinho para trilho de ar.  

Com relação ao protótipo foi selecionada a opção 05 do Protótipo “Iniciar 

Teste” e assim que o terceiro sinal luminoso ocorria o disparador da bobina do trilho 

de ar era pressionado liberando o carrinho. Foram realizados 50 procedimentos, os 

valores do Tempo de movimento e Velocidade Média medidos pelo Protótipo e pelo 

trilho de ar, além da distância padrão de 01 metro entre os sensores fotoelétricos e MT 

hipotética de 01 kg do carrinho para trilho de ar foram anotadas numa planilha para 

posterior análise dos dados e equacionamento das demais variáveis. 
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Durante a segunda fase do estudo a aferição das variáveis TReac, TMov, 

TResp, VelMed, VelFinal, AcelMed, F, Trab e PotMed foi realizada em dois grupos de 

atletas, um de basquete em cadeira de rodas e outro de atletas de karate. 

A metodologia utilizada para a avaliação para os dois grupos de atletas 

baseou-se no funcionamento do protótipo. A sequência de eventos está descrita a 

seguir: 

1. O protótipo deve ser ligado verificando seu funcionamento, isto pode ser 

verificado com o aparecimento da mensagem “HM Teste” na tela do LCD; 

2. Para que o valor de todas as variáveis sejam apresentadas é necessário que a 

Massa Total (MT) seja inserida no Protótipo; 

3. Devem ser feitas duas marcações com uma distância exata de um metro (1m) 

entre o ponto onde o movimento será iniciado e seu término.  Esta medida pode 

ser realizada utilizando uma fita métrica; 

4. O LDR e o Ls devem ser posicionados na segunda marcação (a exato 01 m da 

marcação inicial), eles devem ficar posicionados um de frente ao outro de modo 

que o feixe de luz do laser esteja posicionado sobre o orifício da caixa onde o 

periférico LDR está instalado; 

5. O Foto Emissor era posicionado a frente da linha de partida a 05 metros de 

distância da mesma; 

6. O Sensor de Movimento (SM) deve ser posicionado sobre a estrutura corporal 

que primeiro iniciar o movimento. O deslocamento do avaliado deve partir de 

uma posição estática e alinhado com a primeira marcação do solo, e então 

passar pela segunda marcação onde estão posicionados o LDR e Ls. Neste 

estudo o SM era posicionado no centro médio da região occipital nos paratletas 

de Basquete e ligeiramente acima do maléolo lateral do membro inferior 

dominante nos atletas de karate. 
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Figura 07. Protótipo e procedimento de avaliação das medidas do desempenho em atletas de basquete 

e karate. Fonte: acervo do autor. 

Posteriormente os atletas foram informados de como seria realizado o teste e 

só foram adaptados ao protótipo após não haverem mais questionamentos. Antes da 

adaptação foi verificado o funcionamento de todos os periféricos e a sensibilidade do 

SM. Os atletas foram orientados que ao visualizar o terceiro sinal luminoso deveriam 

se deslocar o mais rápido a frente até ultrapassar a segunda marcação, conforme 

Figura 07. 

Após a realização do teste os valores foram anotados em uma tabela de dados 

para posterior análise dos resultados e comparação com o PE. 
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4.4 Análise Estatística 

 

Para análise dos dados, foi utilizada estatística descritiva como os valores de 

tendência central e seus derivados e a inferencial. Inicialmente buscando observar a 

distribuição observou-se três critérios seguindo critérios clássicos para verificação da 

normalidade da amostra: comportamento da assimetria (duas vezes menor que o erro 

padrão da assimetria), da curtose (duas vezes menor que o erro padrão da curtose), e 

do valor mínimo e máximo da média (devem estar compreendidos dentro do valor de 

três vezes a média). 

Utilizando estes critérios identificou-se como não-paramétricas as seguintes 

variáveis, TReac, TMov, TResp, VelFinal, AcelMed, F, Trab e PotMed. Sendo 

paramétrico a variável VelMed. 

Para comparar as variáveis paramétricas dos dados calculados pelo Proto e 

pelo PE utilizou-se o Teste t de pareado e para as não paramétricas o Teste de Mann-

Whitney (FIELD, 2009). 

Como medida de confiabilidade numérica entre os métodos foi usado o método 

de análise de concordância entre métodos de Bland-Altman (BLAND e ALTMAN, 1999; 

HIRAKATA e CAMEY, 2009). O intervalo de confiança adotado foi de 95%. O Pacote 

Estatístico (PE) utilizado foi o SPSS 20.0 e SigmaPlot 12. 

Na primeira fase do estudo foram realizados 50 testes simultâneos onde o 

trilho de ar e protótipo mediram as variáveis tempo de movimento e da velocidade 

média foram obtidos diretamente do trilho de ar (medidas diretas), as demais variáveis 

foram calculadas usando as equações descritas no item 4.3.3 usando como medidas 

de MT de 01kg e distância de 01 metro para o deslocamento do carrinho para trilho de 

ar. Em seguida, os dados foram inseridos no PE para que fosse possível calcular as 

variáveis VelFinal, AcelMed, F, Trab e PotMed utilizando as equações descritas no 

item 4.3.3 (medidas indiretas) com base no TMov obtido pelo trilho de ar. Estes valores 

foram comparados aos dados obtidos diretamente pelo protótipo. 

Os dados referentes a segunda fase do estudo, foram obtidos pelo protótipo e 

inseridas no PE, também foi inserido no PE o valor da MT obtidas pela balança. 

Utilizando os dados da MT e do TMov, aplicou-se novamente as equações descritas 

no item 4.3.3, sendo possível o cálculo das variáveis VelFinal, AcelMed, F, Trab e 
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PotMed utilizando assim, como referência o PE. Este valores foram comparados com 

os dados obtidos pelo Proto. Os dados da segunda fase foram apresentados divididos 

por modalidade (Basquete n=09 e Karate=31) e unidos (n=40). 
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5. RESULTADOS  

 

 

5.1 Dados da Primeira Fase 

 

Os dados apresentados a seguir correspondem aos valores relativos a 

primeira fase do estudo. Inicialmente são apresentados os dados descritivos do 

estudo, seguidos das diferenças entre os dados obtidos pelo Proto e REF e o valor de 

significância (p). Após são apresentados os gráficos de dispersão utilizando a 

abordagem de Bland-Atman para concordância entre métodos. 

 

Tabela 01. Dados descritivos dos valores Mínimos (Mín), Máximos (Máx), 

Média (Méd) e Desvio Padrão (DP) do Tmov, VelMed, VelFinal, AcelMed, F, Trab e 

PotMed de Proto, Trilho de Ar (REF) e PE (n=50). 

Variáveis  N Min Max Média DP 

Tempo de Movimento (s)  R
E
F
E
R
E
N
C 
I 
A 

50 1,86 1,89 1,88 0,01 
Velocidade Média (m/s) 50 0,53 0,54 0,53 0,00 
Velocidade Final (m/s) 50 1,06 1,08 1,07 0,00 
Aceleração Média (m/s²) 50 0,56 0,58 0,57 0,00 

Força (N) 50 0,56 0,58 0,57 0,00 

Trabalho (J) 50 0,56 0,58 0,57 0,00 

Potência Média (W) 50 0,30 0,31 0,30 0,00 

Tempo de Movimento (s) P
R
O
T
O
T 
I 
P
O 

50 1,86 1,89 1,88 0,01 
Velocidade Média (m/s) 50 0,53 0,54 0,53 0,00 

Velocidade Final (m/s) 50 1,06 1,08 1,07 0,00 

Aceleração Média (m/s²) 50 0,56 0,58 0,57 0,00 

Força (N) 50 0,56 0,58 0,57 0,00 

Trabalho (J) 50 0,56 0,58 0,57 0,00 

Potência Média (W) 50 0,30 0,31 0,30 0,00 

 

Os dados apresentados na Tabela 01 mostram os valores descritivos 

relacionados as medidas realizadas utilizando o Proto e o REF para as variáveis TMov 

e VelMed e o Proto e PE para as demais. O valores apresentados para ambos os 

grupos de variáveis não apresentam diferenças em qualquer uma das variáveis, exceto 

para o TMov que apesar de possuírem os mesmos valores, possuem um desvio 

padrão diferente de zero. 
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Tabela 02. Descrição dos valores de Média (Med), Desvio Padrão (DP), significância 

(p) das Diferença entre Proto e REF, para as variáveis mensuradas diretamente e 

Proto e PE, para as variáveis mensuradas indiretamente (n=50). 

Diferença entre Variáveis  N  Med DP p 

Diferença entre VelMed 

P
ro

to
 e

 R
E

F
 50 0,00 0,01 0,997 

Diferença entre VelFinal 50 0,00 0,00 0,864 
Diferença entre AcelMed 50 0,00 0,00 0,997 
Diferença entre F 50 0,00 0,00 1,000 
Diferença entre Trab 50 0,00 0,00 1,000 
Diferença entre PotMed 50 0,00 0,00 0,997 

 

Os valores da coluna Med apresentados na tabela anterior correspondem a 

média das diferenças entre o valor obtido da variável analisada pelo Proto e pelo valor 

da variável mensurado pelo REF com base nos 50 ensaios realizados, o DP 

corresponde ao desvio padrão dos ensaios. Os dados da coluna p referem-se a 

significância obtida da comparação dos dados do Protótipo os dados de REF que estão 

relacionados a primeira fase do estudo. Mostraram, portanto, que quando os valores 

obtidos pelo Proto foram comparados com os valores de REF, não apresentaram 

quaisquer diferenças significativas para nenhuma das variáveis analisadas. 

 

Figura 08. Gráficos de concordância da variável Tempo de Movimento (TMov) e 

Velocidade Média (VelMed) calculada pelo Proto e REF (n=50). 
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Os gráficos de dispersão de TMov e VelMed apresentam a relação de 

concordância entre os dados obtidos diretamente pelo REF e pelo Proto. Os valores 

mostram que não existe diferenças na medida realizadas pelo Proto quando 

comparados com os valores do REF. 

 
Figura 09. Gráficos de concordância da variável Velocidade Final (VelFinal), 

Aceleração Média (AcelMed), Força (F), Trabalho (Trab) e Potência Média (PotMed) 

calculada pelo Proto e REF (n=50). 
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Figura 09. Gráficos de concordância da variável Velocidade Final (VelFinal), 

Aceleração Média (AcelMed), Força (F), Trabalho (Trab) e Potência Média (PotMed) 

calculada pelo Proto e pelo Trilho de Ar (REF) (n=50) (continuação). 

 

 
 

Os gráficos de dispersão de VelFinal, AcelMed, F, Trab e PotMed apresentam 

a relação de concordância entre os dados do REF e do Proto. Os valores mostram que 

não existe diferenças nas medidas realizadas pelo Proto quando comparados com os 

valores do REF para todas as variáveis. 

 

5.2 Dados da Segunda Fase 

 

Os dados apresentados a seguir correspondem aos valores relativos a 

segunda fase do estudo. As informações são apresentadas por meio de dados 

descritivos do estudo, seguidos das diferenças entre os dados obtidos pelo Proto e PE 

e o valor de significância (p). Sequencialmente, são apresentados os gráficos de 

dispersão utilizando a abordagem de Bland-Atman para concordância entre métodos. 
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Tabela 03. Dados descritivos dos valores Mínimos (Mín), Máximos (Máx), Valores de 

Tendência Central (VTC) e Desvio Padrão (DP) da Idade, MT, TReac, TMov, TResp, 

VelMed, VelFinal, AcelMed, F, Trab e PotMed dos grupos de atletas de basquete 

(n=09), karate (n=31) e basquete e karate (n=40). 

 

Variáveis N Min Max VTC DP 

Idade (anos) 
09 20 42 33,89 7,65 
31 10 56 28,74 12,69 
40 10 56 29,90 11,86 

Massa Total (MT) 
09 61,12 128,20 84,13 24,25 
31 26,80 97,20 71,76 15,75 
40 26,80 128,20 74,54 18,41 

Tempo de Reação (s) 
- Proto 

09 0,29 0,77 0,44 0,13 
31 0,25 0,79 0,46 0,11 
40 0,25 0,79 0,46 0,11 

Tempo de Movimento 
(s) - Proto 

9 0,64 1,13 0,92 0,16 
31 0,13 0,66 0,25 0,10 
40 0,13 1,13 0,40 0,30 

Tempo de Resposta 
(s) - Proto 

09 1,21 1,52 1,37 0,09 
31 0,54 0,95 0,73 0,09 
40 0,54 1,52 0,87 0,28 

Velocidade Média 
(m/s) - Proto 

09 0,89 1,56 1,12 0,22 
31 1,52 7,52 4,18† --- 
40 0,89 7,52 3,65† --- 

Velocidade Final 
(m/s) - Proto 

09 1,77 3,13 2,23 0,44 
31 4,68 33,04 8,73† --- 
40 1,77 33,04 7,35† --- 

Aceleração Média 
(m/s²) - Proto 

09 1,57 4,73 2,57 1,04 
31 4,62 113,07 35,01† --- 
40 1,57 113,07 26,64† --- 

Força (N) - Proto 
09 106,52 605,99 180,19†  
31 324,60 10674,00 2514,55† --- 
40 106,52 10674,00 1394,39† --- 

Trabalho (J) - Proto 
09 106,52 605,99 180,19† --- 
31 324,60 10674,00 2514,55† --- 
40 106,52 10674,00 1394,39† --- 

Potência Média (w) - 
Proto 

09 94,52 946,88 183,68† --- 
31 492,78 80258,29 10870,48† --- 
40 94,52 80258,29 7060,60† --- 

† Valores referentes a Mediana. Demais valores correspondem a Média. 
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Tabela 04. Descrição dos Valores de Tendência Central (VTC), Desvio Padrão (DP), 

significância (p) das Diferença entre Proto e PE para os três grupos (Basquete n=09, 

Karate n=31 e Karate e Basquete n=40). 

 

Diferença das Variáveis N VTC DP p 

Diferença entre VelMed (Proto e PE) 9 0,00* 0,00 0,975† 
Diferença entre VelFinal (Proto e PE) 9 0,00* 0,00 0,751† 
Diferença entre AcelMed (Proto e PE) 9 -0,01* 0,05 0,916† 
Diferença entre F (Proto e PE) 9 0,00 --- 0,972 
Diferença entre Trab (Proto e PE) 9 0,00 --- 0,972 
Diferença entre PotMed (Proto e PE) 9 0,00 --- 0,972 

Diferença entre VelMed (Proto e PE) 31 -0,01* 0,07 0,895† 
Diferença entre VelFinal (Proto e PE) 31 -0,03 --- 0,965 
Diferença entre AcelMed (Proto e PE) 31 -0,25 --- 0,965 
Diferença entre F (Proto e PE) 31 -19,02 --- 0,965 
Diferença entre Trab (Proto e PE) 31 -19,02 --- 0,965 
Diferença entre PotMed (Proto e PE) 31 -82,72 --- 0,965 

Diferença entre VelMed (Proto e PE) 40 -0,00* 0,06 0,986† 
Diferença entre VelFinal (Proto e PE) 40 0,73 --- 0,817 
Diferença entre AcelMed (Proto e PE) 40 -0,15 --- 0,946 
Diferença entre F (Proto e PE) 40 -0,29 --- 0,985 
Diferença entre Trab (Proto e PE) 40 -0,29 --- 0,985 
Diferença entre PotMed (Proto e PE) 40 -0,17 --- 0,977 

Significância p<0,05. † Teste t pareado, demais: Mann-Whitney. * Valores referentes a média, demais 
valores correspondem a mediana 

 

Na tabela 03 e 04 estão descritos os dados referentes aos grupos avaliados 

separados por grupo e unificados com valores de tendência central (VTC), desvio 

padrão (DP) e significância (p) das diferenças entre os valores calculados pelo Proto 

e pelo PE. Os valores de VTC correspondem a média para as variáveis com 

distribuição normal e mediana para as variáveis com distribuição não normal. Na tabela 

04, os valores de VTC correspondem a média ou mediana das diferenças entre o valor 

obtido da variável analisada pelo Proto e pelo valor da variável mensurado pelo PE 

expostos conforme o grupo, o DP na tabela 04 corresponde ao desvio padrão da média 

da diferença dos valores das variáveis obtidas pelo Proto e pelo PE. 

O dados da Tabela 04 apresentam valores que, independentemente do grupo 

avaliado, os resultados obtidos quando os dados são calculados pelo Proto e pelo PE 

são comparados, não apresentam diferenças significativas entre si como apresentam 
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os valores de p que expressam a significância da comparação dos dados obtidos pelo 

Proto e pelo PE. 

Quando observadas as variáveis VelMed, VelFinal e AcelMed os valores da 

diferença média, ou seja, média da diferença entre os valores da variável medida pelo 

Proto e pelo PE foram iguais a zero mostrando que não houve uma diferença, este fato 

ocorreu quando analisamos os dados independente da categoria analisada (basquete 

n=09, karate n=31 e karate e basquete n=40). 

Os dados das variáveis F, Trab e PotMed apresentaram uma diferença entre 

Proto e PE acima de zero, contudo, essas diferenças não são estatisticamente 

significativas conforme demonstram os valores de p estas variáveis 

independentemente do grupo avaliado. 

A seguir são apresentados os gráficos de dispersão utilizando o método de 

Bland-Altman para as variáveis VelMed, VelFinal, AcelMed, F, Trab e PotMed esta 

abordagem, permite de forma visual, verificar a concordância das médias dos dois 

grupos, permitindo assim, avaliar as discordâncias com as medidas avaliadas 

Conforme descrevem Hirakata e Camey, 2009 p.261: 

“A metodologia proposta inicialmente por Bland e Altman para avaliar 
a concordância entre duas variáveis (X e Y) parte de uma visualização 
gráfica a partir de um gráfico de dispersão entre a diferença das duas 
variáveis (X – Y) e a média das duas (X+Y) / 2. Neste gráfico é possível 
visualizar o viés (o quanto as diferenças se afastam do valor zero), o 
erro (a dispersão dos pontos das diferenças ao redor da média), além 
de outliers e tendências.” 
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Figura 10. Gráficos de concordância da variável Velocidade Média (VelMed) calculada 
pelo Protótipo e pelo PE para basquete (n=09), karate (n=31) e karate e basquete 
(n=40), respectivamente. 
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Figura 11. Gráficos de concordância da variável Velocidade Final (VelFinal) calculada 
pelo Protótipo e pelo PE para basquete (n=09), karate (n=31) e karate e basquete 
(n=40), respectivamente. 
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Figura 12. Gráficos de concordância da variável Aceleração Média (AcelMed) 
calculada pelo Protótipo e pelo PE para basquete (n=09), karate (n=31) e karate e 
basquete (n=40), respectivamente. 
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Figura 13. Gráficos de concordância da variável Força (F) calculada pelo Protótipo e 
pelo PE para basquete (n=09), karate (n=31) e karate e basquete (n=40), 
respectivamente. 
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Figura 14. Gráficos de concordância da variável Trabalho (Trab) calculada pelo 
Protótipo e pelo PE para basquete (n=09), karate (n=31) e karate e basquete (n=40), 
respectivamente. 
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Figura 15. Gráficos de concordância da variável Potência Média (PotMed) calculada 
pelo Protótipo e pelo PE para basquete (n=09), karate (n=31) e karate e basquete 
(n=40), respectivamente. 
 

 

As figuras de 10 a 15 apresentam os valores das variáveis VelMed, VelFinal, 

AcelMed, F, Trab e PotMed dos diferentes grupos avaliados evidenciando que os 

valores obtidos pelo Proto apresentam resultados semelhantes aos valores do PE.  
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6. DISCUSSÃO 

 

6.1 Instrumentação na Atualidade: dificuldades existentes 

 

Como a meta principal deste estudo foi desenvolver e um protótipo capaz de 

mensurar as medidas do desempenho, foi necessário a elaboração de um Hardware 

e Software com condições de mensurar as medidas de resposta do desempenho, 

medidas cinemáticas e cinéticas. Assim as variáveis tempo de reação, tempo de 

movimento, tempo de resposta velocidade média, velocidade final, aceleração média 

força, trabalho e potência média puderam ser mensuradas. Além disto, buscando 

verificar o comportamento do protótipo e verificar sua confiabilidade, o mesmo foi 

utilizado em duas populações distintas para aferição das variáveis anteriormente 

descritas. Após todo o processo de desenvolvimento e análise, verificou-se que o 

protótipo consegue mensurar todas as variáveis descritas.  

Estes objetivos e resultados alcançados são significativos do ponto de vista do 

estudo da performance humana já que, quando se trata de movimento humano, muitos 

métodos de avaliação do desempenho humano tem sido utilizados para análise de 

informações que auxiliem a compreensão do gesto corporal e de seus segmentos. 

Vários estudos relacionados as medidas do desempenho apresentam uso de 

instrumentação para a mensuração das variáveis analisadas, a exemplo encontram-

se estudos com atletas de karate Mori et. al. (2012), atletas de kung Fu Neto et. al. 

(2006), surfistas Vaguetti et. al. (2007), jogadores de futsal Leite et. al. (2005), atletas 

de basquete, ginástica artística, não atletas Bruzi et. al. (2013) e jogadores de voleibol 

(BARCELOS, 2009). Nestes estudos deparam-se com o uso de cinemetria, aparelhos 

com interface acoplada a computadores convencionais, equipamentos de alto custo 

que necessitam de treinamento específico para sua aplicação e que consomem tempo 

pós avaliação para tratamento dos resultados obtidos os estudos, além de resultados 

que podem sofrer influência devido pela forma de utilização dos instrumentos de 

avaliação (VAGUETTI et. al., 2007). 

Apesar de serem instrumentos científicos reconhecidos e utilizados na 

comunidade científica e com resultados válidos, eles nem sempre medem as variáveis 
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do desempenho durante a atividade física do avaliado indo de encontro ao princípio 

da especificidade do movimento, não expressando assim, resultados relacionados a 

sua prática esportiva ou atividades do dia a dia. Dentre os métodos mais utilizados 

estão a cinemetria. Apesar de serem métodos precisos pois possibilitam um 

detalhamento do movimento, sua utilização é demorada, requer instalação de 

marcadores, alto investimento com softwares e hardwares além de treinamento para 

processamento e análise dos dados computacionais. (AMADIO, 1999; MORI et. al., 

2002; NETO et. al., 2006; VAGHETTI et. al., 2007; TREW e EVERETT, 2010). 

Assim, até o momento não existe uma forma que solucione o problema da 

avaliação do ser humano, particularmente durante a realização de uma determinada 

atividade. Tais dificuldades de aferição provém do fator multidimensional do 

movimento humano relacionados à ação muscular, movimento articular e ao controle 

e qualidade do movimento. A maioria dos instrumentos e métodos utilizados para 

avaliação do movimento humano, mensura apenas um aspecto deste, impossibilitando 

uma compreensão universal do movimento (MORI et. al., 2002; TREW e EVERETT, 

2010). 

Em todos os estudos citados acima, tecnologias que possuem alto 

desempenho na obtenção de dados frequentemente possuem limitações relacionadas 

a mobilidade do atleta provenientes de uma série de dispositivos e fios fazendo com 

que os testes não utilizem gestos motores condizentes com sua prática desportiva. 

Outros métodos, por sua vez, precisam de tempo para edição de imagem ou dados, 

não os disponibilizando rapidamente para que possa ocorrer uma intervenção na 

preparação técnica dos atletas. 

 

6.2 Avanços Apresentadas pelo Protótipo 

 

Buscando contribuir para o desenvolvimento da análise do movimento humano 

foi desenvolvido um Proto que em sua programação, possui as equações necessárias 

para realizar os cálculos das medidas de resposta, cinética e cinemática do 

desempenho em um único momento. Mas, a fim de verificar se os resultados obtidos, 

de fato, são fidedignos o estudo foi realizado em duas fases, uma laboratorial e a outra 

em campo. Na primeira o Proto foi testado concorrentemente com outro instrumento e 
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na segunda fase foi aplicado em uma amostra composta por atletas de basquete em 

cadeira de rodas e de karate. 

Inicialmente foram apresentados os resultados relacionados a primeira fase do 

estudo. Foram realizados 50 testes onde obteve-se, por meio de comparação 

concorrente, os valores de TMov e VelMed do Proto e REF. Este resultados, 

adicionados dos valores estabelecidos hipoteticamente de 01 Kg para MT e a distância 

de 01 metro de deslocamento entre os sensores fotoelétricos do trilho de ar, foram 

usados para calcular as demais variáveis, exceto TReac e TResp. Com base nos 

resultados apresentados não existe qualquer diferença entre os resultados obtidos 

pelo Proto e pelo REF, isto pode ser verificado através dos valores de p e dos gráficos 

de dispersão baseados no abordagem de comparação de métodos de Bland-Atlman. 

O trilho de ar não possui função para verificação do tempo de reação. Devido 

este fato, também não foi possível obter os valores referentes ao TReac e TResp e 

compara-los com os aferidos pelo Proto. Contudo pode-se deduzir que, uma vez que 

a mesma função “millis” utilizada na programação do Proto para mensurar o TMov foi 

usada para aferir as variáveis TReac e TResp, e o TMov mensurado pelo Proto não 

apresentou diferença significativa quando comparada ao TMov obtido diretamente pelo 

trilho de ar, é possível concluir que o processo para aferir o tempo, independentemente 

qual deles seja, obteve sucesso em sua aferição. 

Para as variáveis VelFinal, AcelMed, F, Trab e PotMed, que também não 

puderam ser avaliadas diretamente pelo trilho de ar, foi possível, por meio do uso das 

mesmas equações, utilizando os dados do TMov obtido diretamente pelo trilho de ar e 

dos dados estabelecidos de MT e distância, calculá-las utilizando o PE. Estes valores 

foram comparados com os dados obtidos pelo Proto e verificou-se não haver 

diferenças com relação a nenhuma das variáveis. 

Com estes resultados é possível concluir que o instrumento é capaz de 

mensurar diretamente o TReac Simples Motor (MAGILL, 2000), TMov, TResp e por 

meio indireto, utilizando-se de equações, as cinemáticas e cinéticas do desempenho 

Velocidade Média e Final, Força, Trabalho e Potência Média. 

Um aspecto que deve ser levado em conta é que o Proto pode verificar nove 

variáveis relacionadas ao desempenho em uma única ação, desde que cumprido os 

requisitos para a utilização correta do Proto.  
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Durante a segunda fase do estudo, com a finalidade de verificar se o Proto era 

capaz de calcular as variáveis VelMed, VelFinal, F, Trab e PotMed, foi necessário 

realizar uma comparação dos resultados utilizando um “padrão ouro”, neste caso, 

utilizou-se um PE largamente utilizado em pesquisas científicas. A comparação dos 

resultados foi realizada usando as mesmas equações, tanto no Proto, quanto no PE. 

O Proto realizou as medidas dos grupos de atletas de basquete e karate e estes 

valores inseridos em uma tabela de dados do PE, sequencialmente, utilizando do 

tempo obtido pelo próprio Proto e os valores de MT dos atletas e a distância de 

deslocamento usada durante a avaliação que foi de 01 metro, foi possível calcular as 

variáveis usando o PE. 

Quando comparados os resultados, também não foram encontradas quaisquer 

diferenças significativas entre os métodos, além do que o Proto permite uma maior 

amplitude de movimento permitindo que o avaliado realize a maioria dos movimentos 

inerentes as suas atividades, os dados são processados imediatamente após a 

realização do teste e os resultados são expostos no LCD da interface de comando 

imediatamente após a avaliação, disponibilizando resultados imediatos ao avaliado e 

ao treinador diferentemente das outras formas de obtenção de resultados 

apresentados que utilizam processamentos pós teste e que isto aumenta o hiato entre 

a obtenção do resultado e o processamento, fazendo com que o profissional da área 

perca tempo precioso. 

Quando os resultados obtidos pelo Proto foram analisados e estes foram 

comparados com os resultados do de REF e PE, não houve diferenças significativas 

para nenhuma das variáveis em nenhuma das variáveis analisadas, além do que, 

durante a primeira fase do estudo todas as variáveis que puderam ser comparadas 

apresentaram diferenças entrei iguais a zero.  

Na segunda fase as variáveis VelMed, VelFinal e AcelMed calculadas pelo 

Proto apresentaram uma diferença igual a zero quando comparadas com os valores 

calculados pelo PE. Mesmo as variáveis Força, Trabalho e Potência Média 

apresentando uma diferença superior a zero, quando comparadas com o Protótipo, 

estes resultados não foram estatisticamente significativos, independentemente se os 

dados foram analisados para o grupo de basquete, karate ou os dois grupos juntos. 
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O gráfico de dispersão de Bland-Altman retorna uma compreensão visual dos 

valores Hirakata e Camey (2009), onde a maioria dos pontos encontra-se próximo ao 

valor médio em cada variável para todos os grupos. Independentemente dos atletas 

avaliados participarem ou não de uma modalidade esportiva paralímpica, os resultados 

apresentaram-se satisfatórios para ambos os grupos, mostrando que, seguindo os 

critérios para análise das medidas do desempenho descritas, o Proto pode ser utilizado 

para medir as todas as variáveis analisadas neste trabalho de forma fidedigna. 

O Proto é uma alternativa viável de instrumentação para avaliação das 

variáveis de resposta do desempenho, cinéticas e cinemáticas, pois não é necessário 

um computador para a obtenção dos resultados, pois a própria interface do protótipo 

já apresenta os resultados imediatamente após o teste ser realizado. Além do que, o 

protótipo pode funcionar com baterias de nove volts o que lhe dará a possibilidade de 

não depender de uma fonte de energia para ligar o aparelho, podendo aplicar os testes 

no local no qual o atleta está ambientado. 

Além da fidedignidade e dos resultados serem apresentados imediatamente 

após a avaliação, o protótipo pode ser utilizado para verificar medidas do desempenho 

importantes como força, trabalho e potência de membros superiores em pessoas com 

paraplegia.  

 

6.3 Sugestões de Aplicabilidade do Protótipo 

 

Um dos aspectos relevantes deste Protótipo é a avaliação em aplicações 

terapêuticas. Em pessoas com paraplégicas, o foco passa a ser a independência 

funcional, retorno aos hábitos de vida, reintegração do indivíduo em seu ambiente 

social além de melhorias nas funções musculares objetivando a troca de posturas e o 

manuseio da cadeira de rodas Sartori et. al.(2009) testes que apesarem de utilizam 

métodos válidos, contudo que consomem tempo pré-avaliação e se baseiam em 

estimativas de cargas e não possuem semelhança na execução dos movimentos do 

avaliado (DIAS et. al., 2005; BORTOLLOTI e TSUKAMOTO, 2011). 

Avançando, a avaliação destas variáveis são importantes para a prescrição de 

exercícios para esta população, uma vez que, estudos indicam que o treinamento 

regular de potência parece incrementar as habilidades motoras de membros 
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superiores, tendo relação direta com a amenização ou até superação de sequelas 

relacionadas a lesão medular (GORGATTI e COST, 2008; SARTORI, 2009). Ainda, os 

níveis de força e resistência tem relação direta com a prevenção de úlceras de decúbito 

e a capacidade de impulsionar a cadeira de rodas e consequente independência do 

portador de paraplegia. A avaliação destas variáveis do desempenho humano 

favorecerão a prescrição de atividades físicas mais precisas para que o indivíduo 

possa retornar as suas atividades diárias e ter mais independência (GORGATTI e 

COSTA, 2008; SARTORI, 2009). 
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7. CONCLUSÕES 

 

Inicialmente, foi possível construir um instrumento de avaliação das medidas 

do desempenho sem a necessidade de um computador de elevado poder 

computacional utilizando para isto, os microcontroladores e periféricos que possuem 

valor reduzido, mas sem perder o poder computacional para realizar as funções a que 

se propõe o Protótipo. Após a construção do Hardware, o Software foi desenvolvido e 

incluídas funções que diminuem a obtenção de erro humano decorrente do uso do 

instrumento. 

Seguindo as fases de desenvolvimento do estudo, as duas etapas de 

avaliação permitiram concluir que o protótipo desenvolvido consegue mensurar de 

forma precisa todas as variáveis analisadas, graças ao código de programação para 

utilizada para programar o microcontrolador que utilizou funções e equações 

adequadas para cada variável, obtendo assim, resultados significativos. 

Após a análise dos dados por meio do método de concordância verificou-se 

que o Protótipo é tão preciso quanto os instrumentos de referência utilizados para sua 

avaliação, além de poder ser utilizado de forma rápida e sem a necessidade de um 

computador convencional para gerenciar o processamento das variáveis. Portanto, é 

um instrumento confiável para aferição das variáveis Tempo de Reação Simples pós 

motor, Tempo de Movimento, Tempo de Resposta, Velocidades Média e Final, 

Aceleração Média, Força, Trabalho e Potência Média, apresentando os resultados 

conforme o Sistema Internacional. 

A partir desta pesquisa sugere-se que, em estudos futuros, possam ser 

agregados a este instrumento a capacidade de avaliação de movimentos rotacionais 

e que possam ser realizados em diferentes distâncias para ampliar o leque de 

avaliação do movimento humano.  

Além do disposto acima o presente protótipo torna-se uma contribuição na 

democratização da avaliação do movimento humano por sua facilidade de construção, 

precisão e aplicação, tornando-se um instrumento de avaliação das medidas de 

resposta do desempenho, medidas cinéticas e cinemáticas para diversas atividades 

relacionadas ao desempenho humano e podendo ser utilizado por profissionais e 

acadêmicos interessados na área. 
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