


Definição
• The study of biomechanics, or biological mechanics, employs 

the principles of mechanics, which is a branch of the physical 
sciences that investigates the effects of energy and forces on 
matter or material systems. Biomechanics often embraces a 
broad range of subject matter that may include aspects of 
classical mechanics, material science, fluid mechanics, heat 
transfer, and thermodynamics in an attempt to model and 
predict the mechanical behaviors of living systems

(Peterson & Bronzino, 2015)



• Nothing about ‘the scientific methods of mechanics’ or ‘the 
effects of various forces’ or ‘Newton’s laws’ or vectors or . . .? 
No, nothing like that – just ‘the study and analysis of human 
movement patterns in sport’

(Bartlett, 2007)

Definição



• Biomechanics is a highly technical field, and its research 
methods change as rapidly as does the technology

(Gordon, Caldwell, Hamill, Kamen, & Whittlesey, 2013)



Áreas de atuação

• Investigação

• Reabilitação motora

• Desporto



Investigação

• Desenvolvimento de produtos para a reabilitação motora



Investigação

• Estudo do comportamento de órgãos internos e produtos 
biocompatíveis

• Desenvolvimento de mecanismos substitutos



Investigação

• Desenvolvimento de produtos para melhorar performance 
desportiva

• Atuação extrínseca na proteção contra a lesão



Reabilitação

• Acompanhamento na aplicação de implantes e próteses

• Melhoria continua dos implantes e próteses



Área desportiva 
Como avaliar o individuo?

• Antropometria 

• Eletromiografia

• Dinamómetro isocinético



Antropometria

• Medição de parâmetros corporais para caracterização de um 
individuo



Antropometria - Somatótipo



Antropometria



Antropometria – carta de somatótipo



Eletromiografia

• Mede a tensão elétrica em mV gerada pelos músculos quando 
solicitados para desempenharem uma ação

• Apenas mede a ativação muscular

• Os valores obtidos variam

• Protocolos bem definidos devem ser seguidos para a 
aplicação desta tecnologia



Eletromiografia

• Colocação especifica dos elétrodos

• Necessidade de colocar a massa em superfície não muscular

• Aparelho portátil (de preferência sem fios)

• Colocação de consola de forma discreta



Coh, et al. 2015

Kinematic, Dynamic and EMG 
Analysis of Drop
Jumps in Female Elite Triple Jump 
Athletes



Eletromiografia





Dinamómetro Iso cinético

• Utiliza vários protocolos de avaliação do desempenho dos 
segmentos corporais

• Avalia a execução do movimento a velocidades bem definidas 
e variáveis mantendo a mesma carga

• Utilizado com a eletromiografia indica a ativação muscular 
assim como a sequencia de ativação



Área desportiva 
Como avaliar o rendimento?
• Análise vídeo – camaras e software de tratamento

• Modelação de movimento

• Plataforma de forças

• Plataforma de salto

• Acelerómetro



Análise vídeo

• Utilizada desde os anos 60/70 na USS

• Iniciou-se na filmografia (fotogramas impressos e posterior 
desenho manual)

• Atualmente digital



Análise vídeo



Análise vídeo – Calibração espacial

• Marcas referenciais
• Criação de um espaço virtual

• Marcas bem visíveis

• Cobre todo o espaço de movimento



Análise vídeo – Calibração bidimensional



Análise vídeo – Calibração tridimensional



Análise vídeo – Calibração 
tridimensional virtual



Análise vídeo – Posicionamento das 
camaras
• As camaras são colocadas de acordo com a natureza do 

movimento

• Co planar com o movimento

• Algoritmo de correção de perspetiva 2D e 3D
• DLT…



Análise vídeo – Preparação das camaras

• Atempada
• Bateria

• Memória

• …

• No local
• Aprovisionamento do local para não haver distúrbio no 

posicionamento

• Não interferência com o decorrer normal do movimento



Software de tratamento de dados

• Parciais
• Kinovea – digitalização

• Excel – Tratamento de dados

• Matlab – Tratamento de dados

• Integrados
• APAS, Ariel System

• SkilSpector

• Matlab – Sistemas desenvolvidos 



Software de tratamento de dados



Software de tratamento de dados



Análise vídeo - Resultados

• Apresentação deverá ser:
• Precisa

• Clara

• De fácil e rápida interpretação

• Relatório tem de conter toda a informação que contribui para 
o desempenho e/ou informação do risco de lesão



Análise vídeo - Relatório



Relatório qualitativo-Miguel 27-02.pdf


Modelação de movimento



Modelação de movimento



Plataforma de forças

• 3ª Lei de Newton
• Par ação reação

• A força exercida no solo é diretamente proporcional reação do solo 
no apoio

• Mede o tempo de vôo

• Mede o tempo de contacto



Plataforma de saltos

• Mede o tempo de voo

• Mede tempo de contacto

• Através de equações fornece:
• Altura máxima

• Velocidade de saída

• Potência do salto



Acelerómetro

• Mede a influência da aceleração da gravidade num dado 
corpo e as alterações provocadas pelo movimento

• Fornece dados sobre as forças aplicadas (não só no solo)

• Utilizado sem giroscópio apenas útil na componente vertical 



Equações – Mecânica clássica

• Cinemática
• s=Pf-Pi – [m]

• v=s/t – [m/s]

• a=v/t – [m/s^2]

• Determinação de trajetórias
• T1=v0z/g

• T2=√(hm+sz)*2/g

• Sx=V0x*(t1+t2)

• Sy=V0y*(t1+t2) 

• Sz=Vo^2/2g

• Leis de Newton
• F=ma – 2ª Lei

• Determinação da potência
• P=F*v

• Momento
• M=L*F
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