
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA CORRIDA DE APROXIMAÇÃO DO SALTO
SOBRE A MESA NA GINÁSTICA ARTÍSTICA
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): FERNANDA SANTANA ROMERAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): FRANKLIN DE CAMARGO JUNIORORIENTADOR(ES): 



CARACTERIZAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA CORRIDA DE APROXIMAÇÃO DO SALTO 

SOBRE A MESA NA GINÁSTICA ARTÍSTICA 

 

 
1Fernanda S. Romera, 2Franklin de Camargo-Junior 

Universidade Anhanguera-ABC, São Bernardo do Campo, SP, Brasil 

 

 

Ciências da Saúde 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: biomecânica; ginástica artística; salto sobre a mesa; velocidade de corrida. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A corrida de aproximação afeta o desempenho do salto na ginástica artística [1]. O tipo de salto, grau de 

dificuldade, gênero e categoria do ginasta estão correlacionados a velocidade dessa corrida [2-4]. Dado 

que diferentes saltos implicam em ajustes somente nos últimos passos de corrida [5], o objetivo deste 

trabalho foi caracterizar os padrões espaço-temporais (PETs) em fases (inicial e final) da corrida de 

aproximação para diferentes categorias de ginastas nos saltos sobre a mesa. 

 

MÉTODOS 

 

Participaram deste estudo ginastas (n=9, ambos os gêneros) de diferentes categorias (pré-infantil: P1, P2, 

P3; infantil: I1; juvenis: J1 e J2; elites: E1 e E2). Os saltos (reversão, über e tsukahara) foram analisados 

por videogrametria, amostradas em 60Hz (SX510 HS, Canon). Para caracterização da corrida de 

aproximação foram determinados: velocidade média (v), freqüência média de passo (f) e comprimento 

médio de passo (l): 

lfv  , 

assumindo que l é o mais estável entre os PETs, em virtude da minimização do esforço mecânico [6]. 

As análises dos PETs foram divididas em: 1. do início da corrida até três passos antes do trampolim e 2. 

durante os três últimos passos de corrida. As diferenças entre os PETs foram verificadas por teste t 

pareado para cada tipo de salto e categoria de ginasta em ambiente R© (Fundation for Statistical 

Computing). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados indicaram diferenças nos PETs entre as fases de corrida para as categorias de ginastas e os 

tipos de saltos (Tabela 1). Segundo Brehmer e Naundorf [7], ginastas adultos tendem a apresentar maiores 

velocidades nos saltos quando comparados a juvenis. De acordo com o presente estudo, essas diferenças 

foram confirmadas particularmente na segunda fase da corrida independente do tipo de salto. Velickovic 

et al., [1] observaram progressiva velocidade nos 10 últimos passos de corrida. Porém, ainda segundo 

esses autores, enquanto os ginastas de nível médio apresentaram um aumento regular de velocidade, os 

ginastas de alto nível desaceleraram entre o sexto e o sétimo passo e ainda manifestaram maior taxa de 

velocidade durante o período de corrida. No nosso caso, a diferença de velocidade da primeira para a 

segunda fase atingiu 45 e 51% na elite (para über e tsukahara, respectivamente), 11% no juvenil, 3% no 

infantil, chegando a uma redução 6% no pré-infantil. Dessa maneira, tal como já observado para a 

variação das distâncias entre trampolim e mesa [5], parece que a adequação dos PETs à demanda do salto 

também ocorre, sobretudo, na segunda fase de corrida. Além disso, ainda que a velocidade do salto esteja 

associada ao grau de dificuldade do mesmo [3], os resultados dos ginastas (J1, J2 e E1) que executaram 
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über e tsukaraha indicam que o aumento de velocidade na segunda fase de corrida independe do salto 

realizado. Por fim, a consistência na execução de uma habilidade tem sido apontada na ginástica artística 

como indicador de precisão [8, 9]. E foram justamente os saltos com maior dificuldade (ou que 

demandam maiores velocidades) realizados por ginastas com maior regularidade (i.e., baixo desvio-

padrão) onde o aumento da velocidade entre fases se evidencia. Sugerimos que outras investigações sejam 

realizadas numa condição irrestrita para o comprimento de passo, ainda que o presente estudo esteja 

pautado na regularidade de ginastas com nível técnico altamente competitivo para suas categorias. 

 

Tabela 1. Padrões espaço-temporais da corrida de aproximação de ginastas para o salto sobre a mesa. 

Salto Ginasta 
t(s) Velocidade (m/s) Frequência (Hz) l(m) 

Médio Total Fase 1 Fase 2 p Total Fase 1 Fase 2 p Médio 

Reversão 

Estendida 

1 pré-infantil F 4,63 4,45±0,04 4,50±0,07 4,24±0,08  3,78±0,12 3,82±0,09 3,60±0,21  1,18 

2 pré-infantil F 4,47 4,50±0,48 4,55±0,59 4,34±0,04  3,60±0,38 3,64±0,47 3,47±0,03  1,25 

3 pré-infantil F 4,58 4,55±0,26 4,59±0,32 4,42±0,00  3,44±0,19 3,46±0,24 3,33±0,00  1,33 

1 infantil M 3,54 5,68±0,02 5,64±0,01 5,81±0,05 * 3,39±0,01 3,36±0,01 3,47±0,03 * 1,68 

1 juvenil F 4,05 5,44±0,06 5,32±0,12 5,89±0,20 * 3,21±0,04 3,14±0,07 3,48±0,12 * 1,69 

Über 

1 juvenil M 4,08 5,36±0,30 5,27±0,30 5,70±0,26  3,64±0,20 3,58±0,21 3,88±0,18  1,47 

2 juvenil M 3,87 6,08±0,16 6,03±0,25 6,28±0,19  3,53±0,10 3,50±0,15 3,65±0,11  1,72 

1 elite M 3,35 6,27±0,00 5,69±0,05 8,24±0,23 * 2,99±0,00 2,71±0,02 3,92±0,11 * 2,10 

2 elite M 4,09 5,87±0,08 5,71±0,07 6,67±0,21 * 3,91±0,06 3,81±0,05 4,45±0,14 * 1,68 

Tsukahara 

1 juvenil M 3,87 5,13±0,19 5,08±0,20 5,34±0,14  3,49±0,13 3,45±0,13 3,63±0,10  1,47 

2 juvenil M 3,74 5,98±0,06 5,89±0,06 6,34±0,27 * 3,47±0,04 3,42±0,04 3,68±0,16 * 1,72 

1 elite M 3,40 6,18±0,13 5,55±0,15 8,40±0,00 * 2,94±0,06 2,64±0,07 4,00±0,00 * 2,10 

*Diferença estatisticamente significativa (= 0,05) entre as fases da corrida. 

 

CONCLUSÕES 

 

A caracterização dos parâmetros espaço-temporais da corrida para o salto sobre a mesa parece ser 

dependente da categoria do ginasta e do nível de execução da habilidade, estando ambos os fatores direta 

e proporcionalmente associados ao aumento de velocidade da primeira para a segunda fase de corrida.  
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