
ATENÇÃO: Este trabalho foi publicado no livro: Qualidade de vida, esporte e sociedade. 

Volume 3, Editora da UEPG, 2007, p. 123-125. 

 
 

Análise cinemática comparativa do salto estendido para trás 
 

Guanis de Barros Vilela Junior1,2 

Alexandre Farias1, Welberti Anderson Silva1, Gustavo Augusto Silva1 
1METROCAMP, 2 UEPG 

Resumo 
 

A análise cinemática tem sido cada vez mais utilizada para uma melhor 

compreensão do gesto esportivo. O objetivo deste trabalho foi fazer uma 

comparação entre duas atletas, uma habilidosa e outra não habilidosa, no salto 

estendido para trás. Os resultados mostram que a atleta habilidosa otimiza as 

variáveis cinemáticas na cadeia cinesiológica do movimento, através da 

eficiente transferência de energia em os segmentos corporais. 
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Abstract 

The kinematics analysis has been increasingly used for a better understanding 

of the sporting gesture. The objective of this work was to make a comparison 

between two athletes, a skillful and another not skillful, in the backward 

somersault. The results show that the athlete skillful optimizes the kinematic 

variables in the kinesiological chain of the movement, through the efficient 

transfer of energy in the body segments. 

 

Introdução 

 

A biomecânica tem si consolidado cada vez mais como disciplina nos cursos de 

Educação Física e Fisioterapia. Tarefa nada fácil, uma vez que é corrente o 

discurso dos acadêmicos em relação à sua falta de base em mecânica e 

cálculo, uma vez que a biomecânica tem como objeto de estudo o movimento 

humano à luz da mecânica newtoniana. Felizmente, com o popularização de 



equipamentos como filmadoras, computadores e plataformas de força este 

cenário começa a se alterar no Brasil. Hoje, vários cursos em nosso país 

possuem estrutura para realizar pesquisa básica em biomecânica. Neste 

contexto a análise cinemática é uma ferramenta poderosa para a melhor 

compreensão do movimento locomotor humano em situações cotidianas ou de 

performance. Através dela é possível uma atuação focal tanto no que diz 

respeito a otimização do gesto quanto na minimização das possibilidades de 

lesões. 

O presente estudo teve como objetivo analisar comparativamente o salto 

estendido para trás na ginástica olímpica entre duas atletas, uma habilidosa e 

outra menos habilidosa no gesto. Outro objetivo, de natureza pedagógica, foi 

mostrar as possibilidades de uso do software Dgeeme, que por ser gratuito, 

tem sido cada vez mais utilizado. 

O movimento humano utilizando variáveis cinemáticas, como posição, 

deslocamento, velocidade e aceleração e suas representações em forma de 

gráficos que nos permitem visualizar o movimento através de um conjunto de 

particularidades que se fundem entre si, elas compõe o movimento como um 

todo e atuam para dar “suporte ao movimento das articulações do quadril, 

joelho e tornozelo” Knutzen K M. E Hamill J. (1999).  

A ginástica artística apresenta uma grande riqueza de movimentos, esta 

modalidade é uma excelente promotora do desenvolvimento físico e motor 

dos seus praticantes, como esporte de competição, a ginástica artística exige 

muito tempo de preparação, antes que se obtenha algum resultado. Exige 

que o professor escolha métodos que permitam um bom aproveitamento do 

tempo disponível, no que se refere à preparação técnica. A ginástica artística 

apresenta exercícios com características muito especiais, em função da 

capacidade de movimento do ser humano, em principio o ginasta está sempre 

confrontando sua força muscular interna com a força da gravidade, a técnica 

correta de execução da cada movimento ginástico permite que o ginasta 

utilize sua força de forma econômica e eficiente. Para identificar a técnica 

mais adequada de cada tipo de movimento é necessário conhecer e observar 

as leis básicas da mecânica, relacionando – as funções biológicas do ser 



humano, no exercício que iremos analisar cinematicamente, o salto 

estendido, ele acontece num movimento de rotação angular e de translação 

linear, numa combinação destes dois tipos de movimento, primeiro a estrela, 

com o movimento de rotação e finalizando com o salto num movimento de 

translação linear. Cada corpo apresenta três eixos teóricos, conhecidos como 

eixos principais, que passam pelo seu centro de gravidade, quando nos 

referimos ao corpo humano, esses eixos são representados por linhas 

imaginarias, sendo elas o eixo longitudinal, que vai da cabeça aos pés, o eixo 

transversal, da esquerda para a direita, e o eixo frontal ou ântero – posterior, 

da frente para trás, além do eixo do próprio corpo, sobre os quais acontecem 

as rotações, quando o corpo se encontra livre no ar, temos ainda outro eixo 

de rotação a considerar, que acontece na execução do salto estendido, que é 

o eixo livre, quando um corpo se encontra livre no ar, em vôo, ele forma um 

sistema fechado em si. Qualquer rotação executada nesta situação terá como 

eixo uma linha que passa obrigatoriamente pelo centro de gravidade do 

executante. Essas rotações, as rotações podem ocorrer sobre qualquer dos 

eixos imaginários do corpo humano, ou ainda de forma combinada, sobre 

mais de um eixo. 

Na atualidade em que o uso sistemático de computadores, filmadoras e 

aparelhos capazes de nos dar informações sobre a mecânica funcional do 

corpo humano aplicado a Educação Física, sendo assim provavelmente o 

esporte moderno faz com que a biomecânica esteja cada vez mais presente 

na Educação Física. 

 

 

Metodologia 

Duas atletas adultas, uma com alto nível técnico e outra que iniciou há pouco 

tempo nesta modalidade, que ainda não tem a técnica deste movimento bem 

desenvolvida, isto para mostrarmos através da analise cinemática, a 

diferença entre esses dois tipos de atletas, mostrando como mencionado 

anteriormente quais erros aconteceriam com movimentos fora dos padrões 



corretos de execução. Utilizamos uma filmadora digital da marca Sony, 

modelo DCRHC 40 e o software Dgeeme, para análise em duas dimensões, 

A filmagem acorreu no clube Campineiro de Regatas e Natação em 

Campinas, as atletas usaram roupagem pretas e as articulações do tornozelo, 

joelho, quadril e ombro foram marcadas com fita adesiva branca para facilitar 

a digitalização destes pontos articulares. As atletas foram filmadas no plano 

sagital direito. 

Resultados  

 

Gráficos Vxt tornozelo: a) habilidosa                b) não habilidosa 

  

 

Gráficos Vxt joelho: a) habilidosa                b) não habilidosa 

 

 

Gráficos Vxt quadril: a) habilidosa                b) não habilidosa 

 



A partir dos dados obtidos podemos constatar observando o gráfico posição 

em função do tempo para o tornozelo para ambas as atletas, que a mais 

habilidosa possui uma impulsão mais otimizada que a atleta menos 

habilidosa, uma vez que esta atinge a altura maior. Analisando o gráfico vxt 

do tornozelo de ambas as atletas observamos que a atleta mais habilidosa 

apesar de atingir velocidade máxima menor que a atleta menos habilidosa, 

sendo assim, a mesma possui mais eficiência na execução do movimento, 

atestando maior controle motor e mais economia de energia durante o salto. 

A partir dos dados obtidos podemos constatar observando o gráfico posição 

em função do tempo para o joelho em ambas as atletas que a atleta mais 

habilidosa eleva seu joelho a uma posição significativamente superior em 

relação a atleta menos habilidosa, fato este que provavelmente implicara em 

uma maior elevação do centro de gravidade, tendo assim mais tempo de vôo 

para execução do salto. Em relação ao gráfico vxt do joelho para cada atleta 

observamos que a mais habilidosa desenvolve energia cinética maior que a 

menos habilidosa, energia esta que será utilizada na rotação do corpo 

durante o salto. Fazendo a análise comparativa entre as atletas para os 

gráficos da posição em função do tempo podemos observar que a diferença 

entre a altura máxima do quadril para ambas as atletas é pequena, o que 

atesta que ambas utilizaram, sob o ponto de vista biomecânico, 

satisfatoriamente a articulação do quadril. É importante ressaltar que o quadril 

é a principal fonte geradora de energia para o salto uma vez que a massa do 

mesmo é significativamente maior que a massa dos segmentos corporais 

distais. Em relação à velocidade do quadril durante o salto podemos observar 

que a atleta mais habilidosa otimiza o desenvolvimento da velocidade o que 

certamente colabora com a melhora execução do mesmo.  

 

 

Conclusão 

Podemos concluir que as hipóteses aqui apresentadas foram corroboradas, 

ou seja, o software Dgeeme é uma ferramenta que pode ser aplicada em 

análises cinemáticas na ginástica olímpica. Através desta análise cinemática 



é possível fazer inferências sobre a energia mecânica, ou seja, potencial 

gravitacional e cinética, envolvida no salto. Através da análise cinemática 

podemos fazer sugestões na perspectiva técnica para otimização do gesto 

esportivo, através da comparação do desempenho entre as atletas. Futuros 

estudos devem ser realizados para melhor compreensão dos gestos 

esportivos e a análise cinemática se configura como uma importante 

ferramenta. 
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