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1 RESUMO 

A avaliação do desempenho de nadadores geralmente é baseada na 

qualidade de execução das técnicas de nado. Neste trabalho, é proposto o 

desenvolvimento de um protótipo em software para um sistema de informação que 

forneça métricas e indicadores do desempenho efetivo do nadador, independente de 

sua qualidade técnica de nado. A arquitetura da solução proposta ainda prevê a 

utilização de hardware baseado em dispositivo embarcado Raspberry Pi, modelo B+, 

e outros componentes de eletrônica e sensores. Por meio da aplicação dos 

componentes físicos e lógicos citados, será possível instalar o sistema e coletar 

dados de treinos de alguns nadadores em uma academia de natação, para posterior 

aplicação de uma técnica de classificação ou agrupamento baseada em Data 

Mining, identificando informações pertinentes sobre o desempenho do nadador. Ao 

final, será possível estabelecer parâmetros, por meio das informações geradas, para 

comparação e para execução de melhorias no processo contínuo de treinamento 

dos nadadores. 

2 INTRODUÇÃO 

A análise das técnicas de natação feita pelos treinadores tem teor qualitativo 

e muitas vezes particular, principalmente para os iniciantes nas escolas de natação, 

onde o treinador assiste à execução da técnica e julga os erros e desempenho, 

abrindo a possibilidade de diferentes avaliadores concluírem resultados divergentes 

comprometendo o estágio de treino (SOARES et al., 2001, p. 22). 

Na tentativa de realizar análises menos influenciáveis, estudos estão sendo 

realizados com a utilização de sistemas computacionais que captem os movimentos 

dos nadadores e compare com um modelo padrão (LOURO et al., 2013; MATOS et 

al., 2013; TELLES et al., 2011) teorizado como biomecânica e fisiologicamente 

eficiente. Esses estudos são focados em comparar a técnica realizada pelos 

esportistas com a técnica de um modelo teórico, mas não oferecem uma forma de 

avaliar as mudanças de desempenho alcançadas. 

Partindo das premissas apresentadas anteriormente com base na bibliografia 

especializada da área de aplicação, identificou-se uma lacuna de pesquisa pela qual 

se percebe a necessidade do desenvolvimento de uma aplicação em software capaz 



de prover métricas e indicadores de desempenho para auxiliar o acompanhamento 

da evolução de nadadores (de competição ou não), o que se faz objetivo deste 

trabalho de iniciação científica. 

3 OBJETIVOS 

Desenvolver uma aplicação computacional para auxílio do acompanhamento 

do treinamento de praticantes de natação, empregando técnicas de Data Mining e 

oferecendo informações sobre métricas e indicadores de desempenho para o 

esportista e treinador. 

4 METODOLOGIA 

Nesse trabalho está sendo realizada uma pesquisa aplicada de caráter 

experimental. Os experimentos terão planejamento de caráter não estruturado, onde 

os nadadores que participarem da fase experimental realizarão seus treinos 

livremente, sem um padrão a ser seguido. 

Os dados de treino dos nadadores serão coletados em um período 

aproximado de 30 dias. Logo após o período experimental, será realizada uma 

preparação no banco de dados do sistema de informação para posterior aplicação 

das técnicas de Data Mining, visando a geração de padrões para obtenção de 

conhecimento a respeito de informações pertinentes ao desempenho dos 

nadadores. 

5 DESENVOLVIMENTO 

O protótipo de software está sendo desenvolvido através do Netbeans IDE 

release 8.0, com a utilização do framework MVC para aplicações Web conhecido 

como Java Server Faces versão 2.2 e com a adição de componentes da biblioteca 

PrimeFaces versão 5.0.  

Os componentes físicos utilizados na instalação e configuração da arquitetura 

de computação no ambiente de testes serão: Microcomputador Raspberry Pi modelo 

B+, TV 24” LCD HD, Fonte de Alimentação de energia com saída de 5 Volts, 

Cabeamento, Sensor e um Push Button do tipo Start/Stop, um notebook para 

hospedar o servidor de aplicações e o servidor de banco de dados. 



O ambiente de testes será uma academia de natação da cidade de São José 

do Rio Preto, com a qual foi estabelecido um vínculo de colaboração acadêmico-

empresarial.  

Serão aplicados algoritmos de Data Mining, a partir da API Weka versão 3.0, 

sobre os dados armazenados por meio do uso do protótipo de software deste 

trabalho. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

O módulo de software referente à interface visualizada pelo nadador e com a 

qual se faz a coleta de dados já está desenvolvida e passa por testes primários de 

funcionamento. Os demais módulos, referentes ao tratamento dos dados e extração 

de informações de desempenho, estão em fase de desenvolvimento. Todos os 

módulos passarão por testes e serão colocados em funcionamento para a 

finalização deste projeto de pesquisa. 
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