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1. RESUMO 

O objetivo foi implementar uma metodologia para um estudo preliminar de ângulos e 

velocidades angulares durante a realização de movimentos do basquetebol 

realizados através da comparação entre os sistemas optoeletrônico e inercial e 

sobre o movimento da retina dos olhos através do sistema Eye Tracking. Para isso, 

um praticante de basquetebol realizou o lance livre anteroposterior (AP) e 

mediolateral instrumentado com marcas reflexivas e sensores inerciais, e 4 

praticantes realizaram lances livres de diferentes posições da quadra 

instrumentados com o óculos. Como resultados, alguns segmentos apresentaram o 

mesmo padrão de análise angular para ambos os sistemas, embora os valores 

máximos fossem diferentes, as amplitudes foram semelhantes. Nos valores de 

ângulo, o quadril foi o segmento que mais se encaixou entre os padrões de ambos 

os sistemas. Já em relação aos valores de velocidade angular, no fundamento 

Lance Livre AP observou-se que o cotovelo direito foi o segmento que mais teve 

variação entre o máximo da velocidade e mínimo. Em relação ao movimento da 

rotina durante o lance livre, ficou claro que os sujeitos quando arremessam saltando 

eles olham menos vezes para a área de interesse. Os equipamentos utilizados 

possuem a tecnologia mais moderna e recente, e por isso, é escassa sua utilização 

na pesquisa em esportes. Sugerem-se então, estudos semelhantes e com a 

participação de mais sujeitos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O basquetebol é um esporte que exige cooperação e oposição dos praticantes 

e requer uma atuação simultânea das equipes em quadra. Os praticantes possuem 

total liberdade em tomada de decisão, tornando dinâmica e variada a modalidade 

(FERREIRA; DE ROSE JUNIOR, 2003). Nesse contexto, a Biomecânica pode 

contribuir com o ensino e treinamento dos fundamentos, uma vez que a mesma 

pode ser explicada como “o estudo da estrutura e da função dos sistemas biológicos 

por meio de métodos da mecânica” (MCGINNIS, 2002, p.17). 

Korsakas et al. (2005) buscando identificar parâmetros biomecânicos do 

arremesso de lance livre que possam se tornar referenciais aplicados didaticamente 

durante o processo de ensino-aprendizagem, analisou as variáveis articulares do 

joelho, quadril, ombro e cotovelo, comparando-as em três categorias de base: mini, 

mirim e infantil. Romano et al. (2005) concluiu que embora não existam na literatura 



valores padrões para as crianças na realização do lance livre os valores são 

semelhantes aos dos adultos. 

Para descrever as sequências de ação dos segmentos do arremesso de jump, 

Okazaki, Rodacki e Okazaki (2007) filmaram 10 atletas realizando o movimento e 

descreveram o padrão de movimento realizado pelas articulações do ombro, 

cotovelo e punho. E na mesma linha, contudo buscando uma comparação do padrão 

de crianças e adultos experientes, Okazaki et al. (2006) verificaram que o 

posicionamento da bola próximo ao corpo deve ser enfatizado por professores e 

técnicos para que sejam diminuídas as demandas de força, velocidade e amplitude 

de movimento nas articulações envolvidas com o movimento. 

A Biomecânica aliada à tecnologia digital moderna torna possível a evolução do 

treinamento esportivo. Treinadores e atletas podem capturar, analisar e integrar 

informações e recursos de maneira eficiente e efetiva para aperfeiçoar o treinamento 

e suas tomadas de decisões. 

Estudos que utilizam essas tecnologias estão sendo realizados no intuito de 

verificar quais métodos são mais indicados para cada situação. Corrêa et al. (2015a, 

2015b) descrevem que uma análise com o sistema optoeletrônico (considerado 

padrão ouro), na qual são necessários instrumentar marcadores reflexivos no 

indivíduo, dependendo do esporte esse tipo de sistema perderá algumas marcas do 

campo de visão das câmeras, no basquete é frequente a perda dessas marcas, já 

com o sistema MOVEN não, assim o atleta estará em situação real de jogo. 

Uma solução para esse problema seria o sistema inercial, que não depende 

de algum tipo de visualização de câmeras e a análise é feita pela a aceleração do 

segmento, com isso o posicionamento deve ser preciso e bem orientado para uma 

melhor análise. Os resultados demonstraram que o sistema inercial descreveu 

corretamente as velocidades angulares dos eixos dos seguimentos analisados dos 

membros inferiores. Os valores entre os dois sistemas não parecem depender da 

posição em que o eixo está e sim pela a aceleração articular, em todos os gestos 

executados. Entretanto os valores extremos e as amplitudes obtiveram uma 

qualidade inferior a esperada. Assim estudos mais minuciosos devem quantificar a 

melhor magnitude das diferenças e suas correlações com a velocidade das tarefas 

executadas. 

 

 



3. OBJETIVOS 

Implementar a metodologia de comparação entre o sistema Optoeletrônico e o 

Inercial através de um estudo preliminar dos valores das variáveis biomecânicas 

ângulos articulares (flexão e extensão máximas e amplitude articular) e velocidades 

angulares de punho, cotovelo, ombro, quadril, joelho e tornozelo nos fundamentos 

do basquetebol, passe de peito e lance livre comparando as posições médio lateral e 

anteroposterior a partir de duas formas distintas de captura: a primeira através de 

sensores inerciais e a segunda, a partir de um sistema optoeletrônico. 

Implementar a metodologia do sistema de analise do movimento das retinas 

através de um estudo preliminar do movimento da retina dos olhos nas situações de 

lance livre com e sem salto e arremesso diagonal com e sem salto. 

 

4. METODOLOGIA 

Aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

numero do parecer: 1.478.870, no decorrer da pesquisa foram respeitados todos os 

aspectos éticos, inclusive a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido de participação em pesquisa. 

A população do presente estudo foi composta por praticantes de basquetebol, 

do sexo masculino e a amostra foi distribuída de acordo com as análises, a saber: 

para a comparação dos sistemas de captura participou um sujeito e para a análise 

do movimento dos olhos participaram 4 sujeitos. 

Foram utilizados dois sistemas de captura de movimento para descrever e 

comparar os parâmetros biomecânicos, o optoeletrônico e o MOVEN (X sens), 

ambos de propriedade do Laboratório de Ergonomia da Divisão de Desenho 

Industrial do INT-RJ. 

O sistema optoeletrônico de captura de imagens é composto por 18 câmeras, 

sistema Prime 13 (240hz), que coleta as imagens através do programa Motive. O 

sistema inercial de captura MOVEN da Biomech, Xsens Tech (17 sensores) é um 

equipamento de ponta, com sensores eletromagnéticos (magnetômetro, 

acelerômetro e giroscópio), que permitem capturar por telemetria o movimento do 

corpo humano de maneira altamente precisa. 

Para descrever e comparar o movimento da retina dos olhos dos atletas foi 

utilizado o sistema eye-tracking da Tobi Glass2. Esse sistema possui duas câmeras 

direcionadas para cada retina e uma câmera direcionada a frente do sujeito, ou seja, 



capta o ambiente que o atleta está visualizando. Essas imagens são sincronizadas e 

permitem visualizar o local exato em que o atleta direciona seu olhar durante a 

realização dos movimentos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para as coletas no sistema optoeletrônico o atleta foi instrumentado com uma 

roupa preta e foram colocados marcadores reflexivos em 37 pontos anatômicos 

específicos solicitados pelo programa de captura. No sistema inercial, os atletas 

vestiram os sensores inerciais nos locais indicados pelo equipamento. Após a 

instrumentação, na comparação entre os dois sistemas, o atleta realizou os 

movimentos selecionados (lance livre e passe de peito), que foram capturados 

simultaneamente pelos sistemas computacionais. (Figura 1A). 

Cabe ressaltar a dificuldade encontrada para sincronizar os dados dos dois 

sistemas, de várias tentativas realizadas, apenas uma de cada tarefa foi satisfatória 

para a realização da análise, que também apresentou muita dificuldade em todas as 

fases do processamento por conta das diferenças de cada forma de aquisição dos 

dados. Já que cada sistema possui um tipo de modelo antropométrico, e ambos são 

analisados pelo mesmo sistema. Assim foram feitos dois modelos no sistema de 

análise, e depois sincronizados. Uma das maiores dificuldades foi entender os dados 

e números que ambos os sistemas apresentaram, essas variáveis foram importantes 

para que fosse criado um padrão de coleta de dados e métodos para futuras coletas. 

Os dados coletados tanto no sistema optoeletrônico quanto no MOVEN foram 

tratados e processados a partir do programa Visual 3D, C-Motion Inc. que é um 

software de análise biomecânica para medir dados de movimento e força coletados 

a partir de diferentes sistemas de captura de movimento 3D, fornecendo cálculos 

cinemáticos e cinéticos através de técnicas matemáticas de otimização, 

processamento de sinal e filtragem, cinemática inversa, entre outros cálculos. 

Para a análise do movimento da retina (Figura 1B) os atletas realizaram o 

lance livre com e sem salto e arremesso diagonal (realizado na mesma distância do 

lance livre, ou seja, 4 metros do cesto e a 3 metros na diagonal do local do lance 

livre) com e sem salto. Os dados coletados pelo Tobii Glasses foram tratados pelo 

sistema Tobii Glasses Analyzer (versão 1.16). 



Na comparação entre os sistemas, os dados são descritos no texto, já para as 

análises do movimento da retina os dados estão apresentados como média e desvio 

padrão da média. 

 

Figura 1A - Indivíduo pronto para coleta com os dois sistemas X Sens e Optoeletrônico. 1B - 

Sistema eye-tracking da Tobi Glass2. 

 

 

6. RESULTADOS 

Depois de tentativas com coletas piloto, e sincronizações de dados, foi 

implementado um método de coleta de dados para cada sistema e também um 

simultâneo, criando-se um modelo no sistema de análise que pôde ser aplicado para 

ambos. No caso desse tipo de coleta, a sincronização dos dados em algumas 

situações é perdida em pequenos trechos, mas o programa fornece a opção de 

digitalização dessas tentativas, para que não tenham falhas na análise. 

Embora não tenha sido realizada uma análise estatística devido ao fato de ter 

sido utilizado apenas um indivíduo, podem-se notar valores diferentes entre os 

sistemas, optoeletrônico e sensores inerciais. Na tabela 1 pode-se observar que os 

valores máximos são diferentes, mas as amplitudes se assemelham. No entanto o 

valor angular máximo do cotovelo direito no Lance Livre na posição Anteroposterior 

do sistema X sens é de 84,07º e já o do Optoeletrônico é 150,6° e a amplitude é de 

103,12 no X sens e do optoeletrônico de 133,50. 

E no mesmo movimento o Ombro Direito não seguiu nessa diferença, os 

valores do X sens e do optoeletrônico foram muito semelhantes, com uma máxima 

de 132,59 no sistema X sens e o optoeletrônico 133,9, e suas amplitudes, na mesma 

sequência, de 115,34 e 126,68. Concluindo que há segmentos que estão ajustados 



simultaneamente, no mesmo padrão de analise angular, mas aparentemente em 

alguns segmentos o padrão não é o mesmo para ambos os sistemas. 

No fundamento Passe de Peito pode-se observar que o Punho Direito em seu 

ângulo mínimo há uma diferença de valor, o X sens nos dá -35,46, e o optoeletrônico 

-74,19, uma diferença de mais de 30°. Mas a amplitude é muito semelhante entre os 

dois sistemas, assim a amplitude do optoeletrônico é 108,10º e do X sens 107,29º. 

Valores muito próximos com uma diferença menor do que 1° para os dois sistemas. 

Nota-se também que na mesma tabela no Lance Livre médio lateral o Quadril 

foi o segmento que mais se encaixou entre os padrões de ambos os sistemas, os 

valores foram os mais parecidos, comparado com os demais ângulos descritos na 

tabela 1. 

Na Tabela 2 observa-se a velocidade de cada articulação em relação a cada 

fundamento executado. No fundamento Lance Livre AP observa-se que no cotovelo 

direito foi o segmento que mais teve variação entre o máximo da velocidade e 

mínimo, os valores são do X sens: 273,15 e -798,96 e do optoeletrônico 127,69 e -

1,53. A diferença foi muito grande entre os valores, fazendo-se necessário reavaliar 

os números advindos de ambos os sistemas, conquanto os cálculos matemáticos 

tenham sido checados. 

No fundamento Passe de Peito observa-se que o segmento joelho esquerdo 

foi o que demonstrou valores mais semelhantes e manteve-se na mesma margem 

de graus para os sistemas X sens e optoeletrônico, com os valores de máximo e 

mínimo de 261,66 e -226,72 do sistema X sens e 269,94 e -229,15 para o 

optoeletrônico. 

Encontra-se na tabela 2 também no Lance Livre ML, valores distintos entre os 

sistemas, comparando com os demais fundamentos, e o que mais se aproximou de 

valores entre os programas foi o joelho esquerdo, sua máxima de velocidade foi 

90,90 e mínima de -251,72 no X sens e de 85,08 de máxima e -236,13 no 

optoeletrônico. Os outros segmentos variaram muito comparando o X sens com 

optoeletrônico, chegando a mais de -700 graus de diferença entre valores de 

velocidade mínima, exemplo tirado do cotovelo direito. 

A maior complicação para definir o método da análise do movimento das 

retinas foi a definição das áreas de interesse no instante do arremesso, algumas 

áreas em duvida foram: frente do aro, parte de trás do aro e dentro do aro. Assim foi 

definida a área de interesse após entrevista com profissionais de basquetebol.  



Tabela 1 – Valores de ângulos encontrados para os dois sistemas. 

Movimento 
Ângulo 
(graus) 

X Sens Optoeletrônico 

Máximo Mínimo Amplitude Maximo Mínimo Amplitude 

Lance 
Livre (AP) 

TD 113,70 94,94 18,76 91,22 70,95 20,27 

JD 85,80 13,44 72,36 86,93 4,78 82,15 

QD 77,74 10,08 67,66 63,71 -7,24 70,95 

OD 132,59 17,25 115,34 133,90 7,22 126,68 

CD 84,07 -19,05 103,12 150,60 17,10 133,50 

PD 86,55 -45,97 132,52 62,26 -89,38 151,64 

TE 116,37 83,39 32,98 91,54 70,52 21,02 

JE 90,13 11,37 78,76 83,96 1,01 82,95 

QE 60,88 -0,51 61,39 62,76 -5,67 68,43 

OE 119,21 15,02 104,19 114,84 6,55 108,29 

CE 77,70 42,53 35,17 135,67 78,93 56,74 

PE 62,35 -17,89 80,24 6,59 -30,73 37,32 

Passe de 
peito 

TD 121,08 95,23 25,85 96,72 70,53 26,19 

JD 73,53 24,25 49,28 64,51 22,30 42,21 

QD 45,72 30,26 15,46 33,69 15,33 18,36 

OD 115,34 -5,63 120,97 119,79 0,56 119,23 

CD 90,02 -26,04 116,06 125,88 26,34 99,54 

PD 71,83 -35,46 107,29 33,91 -74,19 108,10 

TE 105,35 88,73 16,62 78,19 58,33 19,86 

JE 59,78 12,08 47,70 63,44 15,86 47,58 

QE 88,46 25,24 63,22 83,72 22,24 61,48 

OE 114,32 -8,87 123,19 123,94 -3,55 127,49 

CE 99,21 -8,08 107,29 136,49 31,32 105,17 

PE 70,78 -23,27 94,05 21,38 -57,24 78,62 

Lance 
Livre (ML) 

TD 116,06 97,00 19,06 88,24 63,55 24,69 

JD 85,49 6,35 79,14 80,68 6,43 74,25 

QD 69,81 1,75 68,06 65,80 0,89 64,91 

OD 134,19 3,93 130,26 133,10 12,46 120,64 

CD 80,69 -22,00 102,69 152,48 16,20 136,28 

PD 87,27 -45,77 133,04 60,67 -87,25 147,92 

TE 113,04 94,47 18,57 93,37 55,08 38,29 

JE 82,12 2,27 79,85 84,87 2,14 82,73 

QE 68,53 1,62 66,91 52,65 -8,80 61,45 

OE 119,78 3,75 116,03 114,33 16,87 97,46 

CE 76,21 52,51 23,70 139,53 64,54 74,99 

PE 67,96 -18,29 86,25 5,66 -30,82 36,48 

TD= Tornozelo Direito, JD= Joelho Direito, QD= Quadril Direito, OD= Ombro Direito, CD= 
Cotovelo Direito, PD= Punho Direito, TE= Tornozelo Esquerdo, JE= Joelho Esquerdo, 
QE= Quadril Esquerdo, OE= Ombro Esquerdo, CE= Cotovelo Esquerdo, PE= Punho 
Esquerdo. 

 

 



Tabela 2 – Valores de velocidade angular encontrados para os dois sistemas. 

Movimento 
Velocidade 

Angular (°/s) 

X Sens Optoeletrônico 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

Lance Livre 
(AP) 

TD 40,2 -92,56 33,95 -115,41 

JD 73 -240,69 102,33 -263,81 

QD 39,68 -157,94 54,24 -185,27 

OD 214,31 -52,27 292,86 -29,12 

CD 273,15 -798,96 127,69 -1,53 

PD 201,12 -1,07 286,38 -1,19 

TE 47,1 -148,08 34,08 -117,55 

JE 89,65 -263,05 108,88 -268,32 

QE 45,22 -150,11 56,62 -162,82 

OE 151,72 -47,53 164,67 -36,35 

CE 31,83 -190,89 99,97 -447,01 

PE 170,08 -523,34 237,6 -270,46 

Passe de 
peito 

TD 60,43 -90,96 47,35 -102,62 

JD 101,96 -64,83 90,53 -62,47 

QD 78,73 -50,72 67,39 -61,37 

OD 551,9 -19 550,4 -33,87 

CD 136,45 -860,82 146,17 -876,78 

PD 510,28 -1,1 399,22 -1,08 

TE 51,02 -84,02 77,58 -116,69 

JE 261,66 -226,72 269,94 -229,15 

QE 156,89 -14,94 179,42 -20,23 

OE 638,13 -34,42 741,79 -33,54 

CE 161,54 -614,73 161,04 -698,38 

PE 545,94 -1,06 196,8 -678,85 

Lance Livre 
(ML) 

TD 17,41 -94,3 52,6 -123,45 

JD 79,57 -253,86 70,17 -232,03 

QD 48,35 -173,39 40,01 -144,78 

OD 182,44 -29,61 329,36 -45,8 

CD 107,2 -764,29 112,43 -1,48 

PD 349,51 -894,06 469,87 -1,14 

TE 21,8 -73,69 30,43 -160,9 

JE 90,9 -251,72 85,08 -236,13 

QE 56,43 -168,75 39,09 -117,14 

OE 171,16 -42,6 147,22 -32,45 

CE 46,4 -153,95 123,08 -425,16 

PE 197,38 -605,96 232,08 -123,82 

TD= Tornozelo Direito, JD= Joelho Direito, QD= Quadril Direito, OD= Ombro Direito, 
CD= Cotovelo Direito, PD= Punho Direito, TE= Tornozelo Esquerdo, JE= Joelho 

Esquerdo, QE= Quadril Esquerdo, OE= Ombro Esquerdo, CE= Cotovelo Esquerdo, 
PE= Punho Esquerdo. 

 



Nas análises do sistema de rastreamento de retina, Eye Tracking, nota-se na 

Tabela 3 que os sujeitos não focavam por muitas vezes a área de interesse em cada 

movimento. O sujeito praticante numero 5 foi o que focalizou mais vezes a área de 

interesse com o valor mínimo de 1,67, já o numero 4 foi o que menos focalizou a 

área de interesse com uma mínima de 0,33. 

Observa-se na tabela de quantidade de visualizações que a média dos 

arremessos com salto foi menor e igual a dos arremessos sem o salto. Direita com 

Salto 0,87, Esquerda com Salto 1,47, Lance com Salto 1,40, já sem o salto a 

quantidade de vezes foi superior e igual, Direita 2,07, Esquerda 1,47 e Lance com 

1,60. Fica claro que os sujeitos quando arremessam saltando eles olham menos 

vezes para a área de interesse neste estudo. 

 

Tabela 3 – Quantidade de visualizações para o aro na realização dos movimentos. 

Sujeitos 

Area de Interesse 

Direita 
Direita com 

Salto 
Esquerda 

Esquerda com 
Salto 

Lance 
Lance com 

Salto 

1 2,00 0,33 1,33 1,67 0,33 1,00 

2 2,00 1,00 1,33 1,33 2,33 1,00 

3 0,33 0,00 1,33 1,67 0,67 2,33 

4 2,00 1,33 0,33 0,67 1,33 0,33 

5 4,00 1,67 3,00 2,00 3,33 2,33 

Média 2,07 0,87 1,47 1,47 1,60 1,40 

Desvio-
padrão 

1,30 0,69 0,96 0,51 1,23 0,89 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sugerem-se estudos com a mesma característica, mas com participação de 

mais sujeitos para análises quantitativa e qualitativa, avaliando se há diferenças 

significativas e estatísticas entre os sistemas optoeletrônico e inercial. Os primeiros 

grandes problemas metodológicos para a implementação entre os dois sistemas 

foram solucionados, mas ainda existe a necessidade de ajustes com relação à 

sincronização, o que exigiria um módulo específico de hardware. 

Os resultados iniciais parecem coerentes com o movimento realizado, e as 

discrepâncias encontradas necessitam de estudos mais aprofundados E sugere-se 

no sistema de rastreamento de retina análises com mais sujeitos nesse sistema, e 

que inclua um estudo comparando arremessos convertidos e não convertido, para 

verificar se há diferenças significativas. 
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