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RESUMO
Objetivo: realizar a análise cinética comparativa do salto vertical entre usuários de
tênis de corrida (TC) e da sapatilha Five Fingers da Vibram® (FF) a partir das
variáveis: força vertical de reação do solo; velocidade inicial de subida; impulso;
tempo de voo; energia mecânica e potência. Métodos: amostra intencional, não
probabilística, composta por quatro sujeitos saudáveis que realizaram três saltos
usando o TC e três saltos usando a FF sobre uma plataforma de força da marca
EMG System com taxa de aquisição de dados de 300 Hz. O filtro FFT (Fast Fourier
Transform), passa baixa de 8 Hz foi utilizado para eliminar ruídos. Foi calculada a
integral da força em função do tempo para obtenção do impulso e posteriormente
foram calculadas: velocidade de subida, energia mecânica e potência através das
equações da mecânica newtoniana. Resultados: o impulso com o TC teve média de
88,68 N.s e máximo de 124,55 N.s ao passo que o mínimo foi de 82,19 N.s. Com a
FF o impulso médio foi de 82,19 N.s, máximo de 117,64 e mínimo de 55,5 N.s. A
velocidade de subida apresentou média de 1,22 m/s e 1,13 m/s quando usaram o
TC e a FF respectivamente. O deslocamento médio do Centro de Gravidade (CG) foi
de 8,37cm quando saltaram com o TC e de 7,24 cm quando saltaram com a FF. Em
relação à energia mecânica, a média foi de 58,91 J e 51,48 J e a potência do salto
obteve média de 119,28 W e de 104,30 W quando usaram o TC e a FF
respectivamente. Conclusão: tais resultados nos permitem concluir que o uso do TC
é mais vantajoso durante a realização do salto, por possibilitar performances
superiores, mais conforto, além de proteger mais os complexos articulares do pé e
tornozelo.
Palavras chave: análise cinética, salto vertical, biomecânica.
ABSTRACT
Purpose: to run a kinetic comparative analysis in a vertical jump performed either by
running shoes (TC) users and Vibram® Five Fingers sneakers (FF) users from the
variables: vertical ground reaction force; initial ascension speed; impulse; flight time;
mechanical energy and power. Methods: Intentional non-probabilistic sample
consisting of four healthy subjects who underwent three jumps wearing TC and three
jumps wearing FF on a EMG System brand force platform on a 300 Hz data
acquisition rate. The FFT Filter (Fast Fourier Transform), low pass of 8 Hz was used
to eliminate clop. The integral of the force was calculated in function of time for
determining the impulse and subsequently obtaining the ascension speed,
mechanical energy and power through Newtonian mechanics equations. Results: TC
impulse averaged 88.68 N.s and a maximum of 124.55 N.s meanwhile the minimum
was 82.19 N.s. Wearing FF sneakers, the average impulse was 82.19 N.s, maximum
117.64 and minimum 55.5 N.s. The ascent speed averaged 1.22 m/s and 1.13 m/s
as TC and FF have been wore respectively. The Center of Gravity (CG) average
displacement reached 8.37cm when the subjects jumped wearing TC and 7.24 cm
when those jumped wearing FF. Regarding mechanical energy, its average was
58.91 J and 51.48 J and the jump power averaged 119.28 W and 104.30 W when TC
and FF were worn respectively. Conclusion: these results allow us to conclude that
wearing TC is more advantageous when performing a jump, as it enables superior
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performances, greater comfort, and better protection for the foot and ankle joint
compounds.
Keywords: kinetic analysis, vertical jump, biomechanics.
1 - INTRODUÇÃO
As

plataformas

equipamentos

de

biomecânica,

como

de

força

suporte

são

nas

análises

artefatos

pesquisas

clínicas

de

empregados

associadas
equilíbrio

à

e/ou

como
análise

marcha ,

treinamento e avaliação de atletas 1 .
Alguns aspectos como a magnitude, a localização e a direção das
forças

envolvidas

no

processo

biomecânico,

possuem

prementes

informações para técnicos esportivos, profissio nais de educação física,
ortopedistas, fisioterapeutas e outros profissionais .
As plataformas de

força

são

os dispositivos utilizados pelos

pesquisadores para analisar os impactos e suas lesões, decorrentes da
atividade física, usualmente realizada para o lazer e/ou exercícios físicos
competitivos.
Não obstante, correlacionar a força de reação do solo (FRS) às
lesões torna-se relevante a fim de verificar os gestos desportivos, e ainda,
minimizar os movimentos repetitivos, sobretudo devido à maior sobrecarga
exercida nos membros inferiores, durante um movimento de salto e/ou
deslocamentos ocorridos durante uma movimentação desportiva 2 .
Praticamente

qualquer

esporte

envolve

deslocamento

corporal

através de saltos ou sequências de saltos, ou seja, corrida em várias
formas, volumes e intensidades. Os seres humanos têm se engajado e m
corridas há milhões de anos, porém apenas em 1970 iniciou-se o
desenvolvimento de tênis específicos para a modalidade . Em 1980, a
indústria do calçado entrou realmente na briga pelo desenvolvimento de
materiais mais específicos para a absorção de impacto. Durante a maior
parte da história evolutiva humana, os corredores ou não corredores
usavam calçados que não eram próprios para a atividade de corrida, com
pouco ou até nenhum amortecimento 3 . Sendo assim, a corrida tem sido
3
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alvo de estudos, principalmente por ser uma das atividades que mais
lesionam na qual até 79,3% dos corredores, sofrem com essas lesões 4 .
Apesar dos esforços para se reduzir as lesões, principalmente com o
uso de tênis de corrida (TC) modernos; cheios de tecnologias, esses ainda
podem ter um efeito negativo sobre a estrutura dos pés , o que tem
levantado muitas dúvidas sobre sua eficácia.
Surge então a aposta na corrida descalça com a alegação de que a
mesma previne lesões e ainda me lhora a eficiência relacionada à
performance 5, 6, 7, 8 .
Não obstante, sabe-se que correr descalço implica uma condição
perigosa, pois nesta, falta proteção externa e a redução de choques é
mínima 9 .

Deste modo, a indústria de calçados esportivos volta seus

esforços para a produção de produtos inovadores, calçados “minimalistas”
que imitam o correr descalço desta recente tendência 10 .
Um calçado minimalista lançado para se imitar a corrida descalça ,
foi a sapatilha Five Fingers (FF) da Vibram ® . O uso deste calçado tem
estimulado estudos a respeito de sua eficiência na corrida em comparação
com o uso do TC. Estudiosos chegaram à conclusão de que o FF seria
mais eficiente para tal tarefa, pois o TC requer maior consumo de oxigênio
durante a corrida, já que é mais pesado do que os modesto s 170 gramas
por sapato FF 11,1 2, 1 3 .
Outra constatação de um destes estudos 10 foi que o FF, sendo tão
flexível,

proporciona

maior

aderência

durante

a

corrida,

o

que

biomecanicamente significa maior ângulo da flexão do tornozelo e melhor
contato de toda a planta do pé com o solo.
Até então, torna-se difícil associar a frequência de passos, o
comprimento dos passos e a mecânica do correr com o TC, a FF e com os
pés descalços, alistando-os com o desempenho e o surgimento de
lesões 13 , requerendo-se ainda, mais pesquisas sobre o assunto.
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Cumpre esclarecer que optamos pesquisar o salto vertical, uma vez
que a corrida é composta por uma sucessão de saltos com trajetória
parabólica

do

centro

de

gravidade

que

obviamente

possui

uma

componente vertical.
Considerando a relevância do tema e o crescente interesse nesta
área de estudo, esta pesquisa tem como objetivo realizar uma análise
cinética

comparativa

do
®

salto
®

vertical

entre us uários de

®

tênis TC

®

convencional (Mizuno , Nike , Asics , Adidas ) e da sapatilha FF da
Vibram, a partir das variáveis: FRS; velocidade inicial de subida; impulso;
tempo de voo; energia mecânica e potência.

2 - MATERIAL E MÉTODOS
2.1 - Tipo de estudo
Estudo quantitativo, exploratório, de caráter transversal, que utilizou dados da
análise cinética do salto vertical em uma plataforma de força a partir das variáveis:
força vertical de reação do solo; velocidade inicial de subida; impulso; tempo de voo;
energia mecânica e potência.
2.2 - População e Amostra
A amostra foi intencional constituída por 4 sujeitos do sexo masculino com
idades entre 18 à 34 anos, saudáveis que realizaram três saltos usando o TC e três
saltos utilizando a FF sobre uma plataforma de força.
Os sujeitos eram universitários estudantes da UNIMEP – Universidade
Metodista de Piracicaba.
Os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
e esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIMEP,
protocolo no 67/12, seguindo as normativas da Resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde (CNS).
2.3 – Instrumento
O teste de força vertical na impulsão para o salto foi realizado através de uma
plataforma de força marca EMG System do Brasil, com taxa de aquisição de dados
5
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de 300 Hz. O filtro FFT (Fast Fourier Transform), passa baixa de 8 Hz foi utilizado
para eliminar ruídos.
Foi calculada a integral da força em função do tempo para determinação do
impulso e posteriormente a obtenção da velocidade de subida, energia mecânica e
potência através das equações da mecânica newtoniana.
2.4 - Tratamento dos Dados
Aquisição e tratamento dos dados foi realizada através dos programas de
software DATAQ® da Texas Instruments; Origin Pro® 8.0 e SPSS® v 17.0.

2.5 - Tratamento Estatístico
Foram realizados os Testes de Shapiro Wilk e de Levenne para averiguar a
normalidade dos dados e a homogeneidade das variâncias respectivamente. Como
não foram constatadas a normalidade dos dados e a homogeneidade das variâncias,
foram utilizados os testes não paramétricos de Wilcoxon e a Correlação de
Spearman. O nível de significância adotado em todos os testes estatísticos foi de
5%.
3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
A prioridade pelo conforto e anatomia de um calçado sempre foi um desafio
dos designers do mundo inteiro, principalmente para aqueles desenvolvedores dos
calçados para corrida. No Brasil, primeiro país do mundo a certificar calçados, a
Associação Brasileira de Normas Técnicas estabelece atualmente 89 normas
diretivas que regulamentam as necessidades da confecção dessas peças sob
diferentes aspectos de segurança, conforto e ergonomia 14.
Os modelos e os materiais dos calçados têm um efeito óbvio nas habilidades
de absorção de choque nos calcanhares, e é fato que uma superfície amortecida
pode ajudar na absorção das forças de impacto e reduzir lesões 15,16.
Nos anos 80, a indústria de calçados iniciou uma corrida na tentativa de
desenvolver calçados com estruturas mais fortes (estruturados) e com melhor poder
de amortecimento17.
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O conforto na hora de usar o tênis costuma ser salientado pelos
consumidores como um atributo importante 18, e o conceito de amortecimento é um
dos mais empregados na confecção de tênis esportivos. O conforto depende de um
solado ou mais macio ou mais rígido, e pode relacionar-se à fadiga, resultando em
grandes diferenças nas atividades musculares. Uma maior fadiga pode se
manifestar na forma de desconforto, menor desempenho e aumento do risco de
lesão18.
Em um estudo com 244 mulheres brasileiras adultas, residentes na cidade de
Curitiba/PR e região metropolitana, com idade média de 20,90 (+2,52) anos
(amplitude de 18 a 30 anos), massa corporal médio de 56,57kg (+7,72kg), e estatura
média de 1,65 (+0,06m), o TC foi o preferido das voluntárias em uma avaliação
subjetiva de conforto (82,25%) para a realização de atividades da vida diária 19. Esse
dado parece reforçar a importância do conforto na escolha do calçado para fins
diversos, seja para atividades físicas ou cotidianas.
Além do conforto, o desenho e os materiais na fabricação de calçados podem
conjuntamente afetar o esforço físico necessário para impulsionar o corpo para
frente, ou seja, impactar a economia energética na corrida20, gesto definido como o
movimento de translação do CG mediante a sucessão de pequenos saltos efetuados
pelo contato e impulsão do pé no solo 21.
Nesse cenário, o desenvolvimento de um novo tipo de calçado para corrida,
com um conceito de ser uma “luva” para os pés, vem sendo amplamente discutido.
Seu solado de borracha não possui variação de altura entre a região do calcanhar e
a região do ante pé, funcionado apenas como uma proteção física contra o impacto,
sem nenhum mecanismo para a sua absorção adicional. Este calçado é classificado
como minimalista, ou seja, promove uma proteção física durante o contato na
superfície sem interferir na questão de impacto ou impulso, promovendo um contato
mais natural do pé com o solo, sem grandes interferências profiláticas.
É consensual que corredores descalços têm uma maior flexibilidade durante o
impacto do pé com o solo, fazendo isso de maneira mais suave e com a região do
médio pé e ante pé. Os corredores calçados tendem a fazer o impacto com o solo
preferencialmente com a região posterior do pé. Análises cinéticas mostram que,
mesmo em superfícies duras, corredores descalços geram forças de colisão
7
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menores do que calçados3. Este trabalho teve como objetivo promover uma
comparação das forças de impulsão na plataforma de força entre TC usuais, que
têm mecanismos de absorção de impacto e são bem estruturados, com os calçados
classificados como minimalistas (FF), que funcionam com o conceito de mínima
intervenção biomecânica na corrida. Durante a análise dos resultados, pudemos
comparar algumas variáveis entre os dois tipos de calçados: Impulso, velocidade,
potência, tempo de voo, energia e calorias.
Tabela 1. Estatística descritiva do salto com tênis
Variáveis

Amplitude Mínimo Máximo

Média

± DP

88,69

28,62

1,23

0,42

0,08

0,05

Impulso TC

66,75

57,8

124,55

Velocidade TC

1,01

0,7

1,71

DeslVerticalCG TC

0,12

0,02

0,15

Potencia TC

151,77

47,57

199,34

119,29

62,35

Tempovoo TC

0,12

0,41

0,53

0,47

0,07

Energiamec TC

86,13

20,12

106,25

58,92

36,39

Calorias TC

20,51

4,79

25,3

14,03

8,67

Tabela 2. Estatística descritiva do salto com Five Fingers
Variáveis

Amplitude

Mínimo Máximo

Média

± DP

Impulso FF

62,13

55,5

117,64

82,20

31,03

Velocidade FF

0,93

0,68

1,61

1,13

0,43

DeslVerticalCG FF

0,11

0,02

0,13

0,07

0,05

Potência FF

143,53

45,65

189,18

104,31

66,56

Tempovoo FF

0,13

0,42

0,54

0,47

0,06

Energiamec FF

75,33

19,45

94,78

51,48

36,19

Calorias FF

17,94

4,63

22,57

12,26

8,62
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Tabela 3. Diferença percentual entre as variáveis
analisadas no Salto
Variáveis

Diferença Percentual

Impulso

6,02%

Velocidade

7,92%

Deslocamento Vertical CG

8,33%

Potência

5,43%

Tempo de Voo

7,69%

Energia Mecânica

12,54%

Calorias

12,53%

Com relação ao impulso, os resultados obtidos com o TC demonstraram um
valor médio de 88,68 N.s, tendo um máximo de 124,55 N.s e mínimo de 57,80 N.s,
apresentando amplitude de 66,75 N.s. Já os resultados com FF demonstraram um
valor médio de 82,19 N.s, com máximo de 117,64 N.s e mínimo de 55,5 N.s. A
amplitude com FF foi de 62,13 N.s. Demonstra-se assim um maior impulso médio
para os corredores quando utilizavam TC, durante avaliação na plataforma de força,
com um valor 6,02% maior de impulso comparado com usuários do FF. Tal aumento
provavelmente é resultado do maior tempo de contato com a plataforma durante o
salto, uma vez que os TC possuem solado construído com material de
amortecimento de impactos, gerando dispersão da força reativa contra o solo 22.
Os corredores que utilizaram o FF tiveram um valor médio no deslocamento
vertical de 0,07m, com máximo de 0,13m e mínimo de 0,02m; amplitude de 0,11m,
resultando um deslocamento vertical 8,33% maior para os corredores que utilizaram
TC. Tal incremento corrobora a hipótese de que ao aumentar a energia elástica, o
TC ajuda a deslocar mais o CG na vertical.
Os resultados encontrados são corroborados por outros de um estudo 23 que
mostra que o uso de TC em piso duro esportivo do tipo Tartan permite uma geração
9
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de força reativa do solo dez vezes maior nos músculos extensores do tornozelo e
joelho em comparação à corrida com pés descalços em grama.
A velocidade inicial média dos corredores que utilizavam TC foi de 1,22 m/s,
com valor máximo de 1,71 m/s e valor mínimo de 0,70 m/s. A velocidade média
obtida com a FF foi de 1,13 m/s, sendo a máxima de 1,61 m/s e a mínima de
0,68m/s. A amplitude foi de 1,01 m/s para os corredores que utilizaram TC e 0,93
m/s para os que utilizaram FF, com uma velocidade 7,92% maior para os que
utilizaram TC. Tal diferença provavelmente sofre influências da energia elástica
armazenada no solado do TC, transferida como energia adicional para o salto.
Além disso, a corrida descalça demanda que a técnica de pisada seja
alterada, atacando-se o solo não com o calcanhar primeiramente, o que feriria a
ossatura do retro pé, mas sim com o meio pé e o ante pé. Esse padrão de
movimento permite que a musculatura extensora do tornozelo absorva o impacto da
colisão em uma ação excêntrica. No quesito prevenção de lesões, pode haver pouco
efeito no montante da excursão de rotação tibial interna mediante as variações
significativas dos padrões de acoplamento articular em técnicas de pisada que
demandam adução ou abdução do ante pé e inversão ou eversão do retro pé 24.
Foi também estudada a energia mecânica necessária para impulsionar o
salto, onde os usuários de TC tiveram um valor médio de 58,91 J, com máxima de
106,25 J e mínima de 20,12 J; sendo que a amplitude foi de 86,13 J. Os usuários da
FF obtiveram um valor médio de 51,48 J, com máximo de 94,78 J e mínimo de 19,45
J. A amplitude aferida foi de 75,33 J. Foi evidenciada uma energia mecânica 12,54%
superior para os usuários de TC, provavelmente advindo de influências da energia
elástica adicional armazenada no solado do tênis, e utilizada no salto.
No que diz respeito às calorias gastas durante o salto, os usuários de TC
tiveram um dispêndio energético 12,53% maior que os usuários de FF. Um valor
médio de 14,02 Joules (J) foi encontrado nos resultados da amostragem dos que
utilizaram TC, com valor máximo de 25,30 J e mínimo de 4,79 J. Já nos que
utilizaram o FF o valor médio foi de 12,25 J, com máxima de 22,57 J e mínima de
4,63 J.
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Dados22 demonstram um maior gasto calórico na corrida com TC relacionado
à massa adicionada pelos mesmos, em comparação a uma situação similar ao uso
do FF, na qual os voluntários executaram o protocolo de corrida proposto calçando
meias de mergulho superfinas, com massa inexpressiva.
Gastos energéticos adicionais esperados em decorrência das alterações de
padrões de movimento nas situações de uso de calçados minimalistas ou de TC são
compensados

individualmente,

anulando-se

quaisquer

possíveis

diferenças

esperadas em termos de dispêndio calórico por ajustes mecânicos visíveis
externamente na execução do gesto motor 22, ou notados internamente, em um
cenário de análise de movimentação de ossos em situações de corrida com pés
descalços, com tênis regulares, com tênis com outros três tipos de sola, e com
outras duas solas ortoticamente alteradas25.
Com relação à potência, foi evidenciado um resultado médio de 119,28 W
para os usuários de TC, com um máximo de 199,34 W e um mínimo de 47,57 W, e
uma amplitude de 151,77 W. Os que utilizaram FF tiveram uma média de 104,30 W,
máximo de 198,18 W, mínimo de 45,65 W, e amplitude de 143,53 W. A potência
para os usuários de TC demonstrou-se 5,43% maior, confirmando os dados
discutidos anteriormente.
Na avaliação do tempo de voo, os sujeitos que utilizaram TC obtiveram um
valor médio de 0,47 s, máximo de 0,53 s, mínimo de 0,41 s, e uma amplitude de
0,12 s. Já os sujeitos que utilizaram a FF produziram um tempo de voo médio de
0,47 s, máximo de 0,54 s, mínimo de 0,42 s, e uma amplitude de 0,13 s. Com
relação ao tempo de voo entre os usuários de TC e FF, não foram evidenciadas
diferenças significativas nos valores. Podemos supor que a massa extra do TC22
compensou a sua maior FRS contra tornozelos e joelhos em relação à FF.
No teste estatístico comparativo para dados não paramétricos (Teste de
Wilcoxon) não houve diferenças significantes entre as variáveis; entretanto foram
significantes as correlações de Spearman para dados não paramétricos para os
seguintes quatro pares de variáveis: 1) impulso e velocidade de subida apenas
quando os sujeitos usavam o TC. 2) potência e impulso também apenas para
usuários de TC. 3) velocidade de subida e energia mecânica para usuários do TC e
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da FF. 4) velocidade de subida e deslocamento do CG para os usuários de ambos
os tipos de calçado.

4 – CONCLUSÕES
Mesmo e apesar das diferentes tecnologias disponíveis, os designers dos
calçados minimalistas não deveriam fazer apologias ao ato de correr descalço,
baseando-se nas diferenças da mecânica e da economia no correr descalço.
Ao contrário, os resultados deste estudo revelaram que o uso do TC é mais
vantajoso durante a realização do salto, por possibilitar performances superiores,
mais conforto, além de proteger mais os complexos articulares do pé e tornozelo.

6 - REFERÊNCIAS
1. SCHMIEDMAYER, H. B. & KASTNER, J.: Parameters influencing the
accuracy of the point of force application determined with piezoelectric force
plates, J. Biomech., 32, pp. 1237-1242; 1999.
2. SACCO, I. C. N. et al. Ground reaction force in basketball cutting maneuvers
with and without ankle bracing and taping. São Paulo Medice Jounal, São
Paulo, v. 124, n0 5 p. 245-252. 2006.
3. LIEBERMAN, D. E., VENKADESAN M., WERBEL W. A., DAOUD A. I.,
DÁNDREA S., DAVIS I. S., MANGÉNI R. O., PITSILADIS Y. (2010) Foot
strike patterns and collision forces in habitually barefoot versus shod runners.
Nature 463: 531-5.
4. VAN GENT, R. N.; SIEM D.; VAN MIDDELKOOP, M.; VAN, O. A. G.;
BIERMA-ZEINSTRA, S. M.; KOES, B. W. Incidence and determinants of lower
extremity running injuries in long distance runners: a systematic review. Br J
Sports Med. 2007; 41:469-480.
5. HANSON, N. J.; BERG, K.; DEKA, P.; MEENDERING, J. R.; RYAN, C.
Oxygen cost of running barefoot vs. running shod. Int J Sports Med. 2011;
32:401-406.
6. HATALA, K. G.; DINGWALL, H. L.; WUNDERLICH, R. E.; RICHMOND, B. G.
Variation in foot strike patterns during running among habitually barefoot
populations. PLoS One. 2013;8: e 52548.
7. JENKINS, D. W.; CAUTHON, D. J.; Barefoot running claims and
controversies: a review of the literature. J Am Podiatr Med Assoc. 2011;
101:231-246.
8. ROTHSCHILD, C. E. Primitive running: a survey analysis of runners’ interest,
participation, and implementation. J Strength Cond Res. 2012; 26:2021- 2026.
9. WIT, B. D.; CLERCQ, D. D.; AERTS, P. Biomechanical analysis of the stance
phase during barefoot and shod running. Jour of Bimech. 2000; 33:269-278.
12

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida – ISSN: 2178-7514. V.5, n.3, 2013

10. JENKINS, D. W.; CAUTHON, D. J. Barefoot running claims and controversies:
a review of the literature. J Am Podiatr Med Assoc. 2011; 101:231-246.
11. SQUADRONE, R.; GALLOZZI, C. Biomechanical and physiological
comparison of barefoot and two shod conditions in experienced barefoot
runners. J Sports Med Phys Fitness. 2009; 49(1):6-13.
12. MARTIN, P. E. Mechanical and physiological responses to lower extremity
loading during running. Med Sci Sports Exerc 1985; 17: 427–433.
13. PERKINS, K.; HANNEY, W. J.; ROTHSCHILD, C. E. The Risks and Benefits
of Running Barefoot or in Minimalist Shoes: A Systematic Review. Sports
Health. 2014; 6:475-480.
14. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Disponível em:
<http://www.abnt.org.br/pesquisas/?searchword=cal%C3%A7ados&x=0&y=0>
. Acesso em 04 de abril de 2013.
15. NIGG, B. New ideas and Concepts in Sport Shoe Development. Proceeding of
International Symposium On Biomechanics In Sports, 14, Salzburg, Austria.
2006
16. USAGAWA, T., ORLOFF, H.; CURTISS, C. Ground reaction forces produced
in basketball maneuvers with new and structurally damaged shoes.
Proceedings of international symposium on biomechanics in sports, 14,
Salzburg, Austria, 2006.
17. JOHNSTONS C. A. M., TAUNTON J. E., LLOYD-SMITH D. R. et al. Prevenir
lesões de corrida. Abordagem prática para médicos. Fam Physician 2003;
49(setembro): 1101-1109.
18. NIGG, B. COLE, G. K.; BRUGGEMANN, GERT-PETER. Impact forces during
heel-toe running. Journal of Applied Biomechanics, 1995; 11:407-432.
19. PASCHOARELLI, L. C.; VALENTE, E. L. Design ergonômico: análise do
conforto e desconforto dos calçados com salto alto. São Paulo: Editora
UNESP; Cultura Acadêmica, 2009. 279 p. ISBN 978-85-7983-001-3.
20. DURWARD, B. R., BAER, G. D.; ROWE, P. J. Movimento funcional humano:
mensuração e análise. São Paulo: Manole, 2001.
21. ARUFE, V. G. Tratado de atletismo en el siglo XXI ón Cultural Atlética
Gallega.1ª ed. Vol. I. Santiago de Compostela: Asociaci, 2005.
22. DIVERT, C.; MORNIEUX, G.; FREYCHAT, P.; BALY, L.; MAYER, F.; BELLI,
A. Barefoot-shod running differences: shoe or mass effect? International
Journal of Sports Medicine, 2008; 29:512-518.
23. BRAUNSTEIN, B.; ARAMPATZIS, A.; EYSEL, P.; BRÜGGEMANN, GERTPETER. Footwear affects the gearing at the ankle and knee joints during
running. Journal of Biomechanics 2010; 43:2120–2125.
24. ESLAMI, M.; BEGON, M.; FARAHPOUR, N.; ALLARD, P. Forefoot–rearfoot
coupling patterns and tibial internal rotation during stance phase of barefoot
versus shod running. Clinical Biomechanics, 2007; 22:74–80.
25. STACOFF, A.; NIGG, B. M.; REINSCHMIDT, C.; BOGERT, A. J.,
LUNDBERG, A. Tibiocalcaneal kinematics of barefoot versus shod running.
Journal of Biomechanics, 2000; 33:1387-1395.

13

