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RESUMO 

 

 O programa de treino para aprimorar potência muscular de membros inferiores (MI) 

envolve saltos e suas variações. Somado a isso, saltos tem sido utilizados como 

testes indicadores de potência. A plataforma de contato (PC) tem sido considerada a 

técnica padrão ouro de medida de potência de MI. Entretanto, trata-se de um 

equipamento de elevado custo. Embora existam técnicas alternativas para estimar o 

desempenho dos saltos, ainda continuam tendo custo relativamente alto e/ou baixa 

concordância com a PC. Diante disso, o objetivo deste estudo foi investigar a 

validade e concordância do acelerômetro interno de um smartphone Android para 

medida do tempo de voo e potência do salto vertical, utilizando-se a PC como 

padrão de comparação. A amostra foi de 10 participantes, ambos os sexos, e cada 

um(a) realizou 10 saltos consecutivos, de modo que os dados de cada salto foram 

registrados pela PC e pelo smartphone simultaneamente. Observou-se alta 

correlação (r = 0,98; P < 0,000001) e alta concordância média, uma vez que a média 

dos desvios foi de apenas 2,4% entre as técnicas. Embora os resultados sejam 

sugestivos de validação da técnica testada, houve alguns saltos que apresentaram 

alta discordância, insinuando falhas operacionais que precisam ser sanadas para 

posterior aplicação da técnica proposta. 

Palavras-chave: Salto vertical. Acelerômetro. Android. Potência. 

 

ABSTRACT 

The training program used for improving lower limbs (LL) muscle power includes 

jumps and its variations. Furthermore, jumps have been used as a strategy for 

measuring muscle power. The contact platform (CP) has been designated as a 

golden standard measuring device for LL power. However, it is an expensive 

equipment. Although alternative techniques exist for estimating jump performance, 

they still require high financial investment or provide non-reliable data. Thus, this 

study's objective was to investigate the validity and agreement of the internal 

accelerometer device in Android smartphones for measuring vertical jump flight time 
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and power. The sample contained 10 participants, both sexes, and each person 

executed 10 consecutive jumps that were simultaneously registered by the CP and 

the accelerometer. High correlation (r = 0,98; P < 0,000001) and high average 

agreement were observed, since the average deviation between techniques was 

2,4%. Despite the results have pointed test validation, a few jumps showed high 

disagreement, maybe due to some operational flaws that needs to be fixed before 

the application of this technique. 

Keywords: Vertical jump. Accelerometer. Android. Power. 
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1. INTRODUÇÃO  

  
 A potência muscular é uma manifestação do treinamento de força (TF) que é 

determinante para o sucesso atlético em muitas modalidades esportivas, de modo 

que sua avaliação é uma importante estratégia de acompanhamento e orientação do 

treinamento.  

Bastante habitual é o uso do treinamento pliométrico (saltos e lançamentos) 

para desenvolvimento da potência de membros inferiores (MI) em atletas de 

diferentes modalidades, incluindo modalidades coletivas, como o basquetebol 

(MORARES & PELLEGRINOTI, 2006), futebol (HESPANHOL et al., 2006) e 

modalidades individuais, como a natação (BISHOP et al., 2009).  

Devido à grande importância dos saltos para o treinamento pliométrico 

(MCARDLE, KATCH & KATCH, 2011), várias técnicas foram desenvolvidas para 

avaliar o desempenho do salto vertical (SV), sendo a plataforma de contato (PC) a 

técnica padrão ouro. As PC disponíveis no mercado oferecem sensores e softwares 

específicos para coletar a informação ‘tempo de voo’ e calcular a altura e potência a 

partir dos dados obtidos (BALSALOBRE-FERNÁNDEZ, GLAISTER & LOCKEY, 

2015).  

Entretanto, apesar de fornecer dados confiáveis, a PC é um equipamento de 

elevado custo, o que a inviabiliza na maioria dos espaços de TF. Nesse sentido, na 

busca por técnicas alternativas de menor custo, outras ferramentas foram validadas, 

com destaque para a câmera de alta velocidade do iPhone® e dispositivos com 

sistema fotoelétrico (Optojump). Apesar de serem alternativas possíveis, tais 

equipamentos ainda requerem investimento financeiro relativamente alto 

(GLATTHORN et al., 2011; BALSALOBRE-FERNÁNDEZ, GLAISTER & LOCKEY, 

2015). Há também a possibilidade de medir o salto em altura de forma direta. Nesse 

caso o atleta precisa saltar e tocar em alguma estrutura que permita registrar a 

altura que o atleta obteve após o salto. O problema dessa estratégia é a 

impossibilidade de confirmação se o atleta fez o toque exatamente no seu ponto 

mais alto do salto.  
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Em virtude dessas limitações, torna-se importante a proposição de estratégias 

mais baratas e, ao mesmo tempo, com boa precisão.  

Uma estratégia possível seria usar o acelerômetro interno de smartphones. O 

acelerômetro é muito sensível a vibrações. E utilizando-se software específico que 

consiga captar as informações referentes as ‘acelerações’, seria possível identificar 

as fases de saída e aterrissagem do salto. Um destaque é que smartphones com o 

sistema operacional Android são bastante presentes na população brasileira. Dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015) mostram que 78,3% (> 

139 milhões) dos brasileiros acima dos 10 anos de idade possuem telefone móvel 

celular para uso pessoal. A Kantar Worldpanel, uma grande empresa internacional 

de pesquisa de mercado, afirma que aproximadamente 95% dos smartphones 

presentes na população brasileira são do sistema operacional Android.  

Dada a enorme prevalência desses aparelhos e sistema operacional, o uso 

desses smartphones evitaria a necessidade de adquirir dispositivos extras para a 

avaliação do salto. O fato da maioria dos smartphones possuir acelerômetro interno 

bastante sensível à movimentação, faz com que o uso de  smartphones possa ser 

facilmente usado em praticantes e atletas. 

 Diante disso, o objetivo deste estudo foi investigar a validade e concordância 

do acelerômetro interno de smartphones com o sistema operacional Android para 

medida do tempo de voo e potência do salto vertical utilizando-se a PC como padrão 

de comparação. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Amostra 

 Participaram do estudo 5 homens (altura=178,8 ± 5,89 cm; peso=86,7 ± 33,7 

kg) e 5 mulheres (altura=161,6 ± 4,33 cm; peso=65,7 ± 8,32 kg) com idade entre 20 

e 40 anos, sem limitações osteomioarticulares, selecionados por conveniência entre 

universitários e pós graduandos da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 

A amostra era de sedentários e ativos fisicamente. Este protocolo, incluindo os 
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termos de consentimento e assentimento, foi aprovado pelo Comitê de ética em 

pesquisa com seres humanos da UFES (parecer nº 1.629.342).  

Instrumentos e procedimentos 

 Todos os participantes realizaram 10 saltos seguidos a partir do agachamento 

(squat jumps), iniciando com as mãos na cintura e sem contramovimento. Antes de 

cada salto os participantes deviam estar com um pé sobre uma plataforma de força 

(Cefise®, 1000 x 600 x 8 mm) e o outro sobre uma plataforma de madeira, a qual 

possuía as mesmas características e dimensões da plataforma de força.  

A aterrissagem devia ocorrer de forma que os pés tocassem na mesma 

plataforma onde o pé estava posicionado antes dos saltos.  Pedia-se pra que os 

participantes aterrissassem com os pés ao mesmo tempo. O smartphone (Asus® 

ASUS_X00ADA) foi posicionado sobre a plataforma de madeira a frente do pé e a 

20 centímetros de distância, sem qualquer tipo de apoio a fim de que o acelerômetro 

interno pudesse captar as vibrações geradas pelas fases de decolagem e 

aterrissagem dos saltos (Figura 2). 

Os registros das vibrações do acelerômetro foram obtidos com o aplicativo 

Accelerometer Meter (Keuwlsoft®, versão 1.32), que permite resgatar os dados do 

acelerômetro interno do aparelho celular. O aplicativo Accelerometer Meter fornece 

os dados em formato 'txt', mas é possível exportá-los à planilha ‘xls’ com auxílio 

software Excel® (Microsoft). Além disso, o Accelerometer Meter é gratuito, o que 

motivou sua escolha, uma vez que a intenção é propor uma técnica com o menor 

custo possível. 

Com o uso do Excel® foram criados gráficos de dispersão para cada salto a 

partir dos dados obtidos pelo Accelerometer Meter. A partir das maiores vibrações 

geradas pelas fases de decolagem (fase de maior impulsão) e aterrissagem (retorno 

às plataformas) foi possível estimar o ponto em que essas fases ocorreram, e o  

tempo de voo foi obtido pelo intervalo entre essas fases.  

A Figura 1 apresenta um gráfico representativo de um salto. O início da 

primeira deformação visualmente maior que a linha de vibração que antecedia a 

decolagem (na Fig 1 é chamada de ‘PD’) foi padronizado como início do salto. 
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Ressalta-se que foram testados outros dois pontos que poderiam representar a 

decolagem (dados não mostrados), mas o ponto aqui descrito como PD foi o que 

apresentou maior concordância com os valores obtidos pela PC. Visto que não há 

vibração significativa durante o tempo de voo, o ponto inicial da fase de aterrissagem 

(na Fig 1 é chamada de ‘PA’) representou o término do salto. Esse ponto nos 

pareceu inequívoco, pois se tratava de uma grande vibração gerada pela chegada 

do corpo após o salto.  

A partir dos dados do tempo de voo e peso corporal foi possível calcular os 

valores de altura e potência. 

As equações utilizadas foram:  

• Altura = (VF² + VI²) / 2.g 

Sendo: VF = 0; g = 9,81 m/s²; VI = VF + g.t 

• Potência = trabalho / ∆tempo 

Sendo: trabalho = 2(m.∆V.d) 

• Potência relativa = potência / peso corporal 

 

▪ Legenda: 

VF: velocidade final (m/s) 

VI: velocidade inicial (m/s) 

g: gravidade (m/s²) 

t ou ∆t: tempo de subida (s) 

∆V: VF - VI (m/s) 

d: altura do salto (m) 
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 Figura 1 - Gráfico de dispersão representativo de um salto. Nota: O PD foi representa a 

estimativa do momento da decolagem e o PA representa a estimativa do momento da 

aterrissagem. O intervalo entre ambos foi considerado o tempo de voo. A escala do eixo Y 

(m/s²) representa vibrações do acelerômetro. No eixo X está representado o tempo (s). 

 

Figura 2 - Ilustração da técnica utilizada 

Análise estatística 

 O coeficiente de correlação de Pearson foi usado para medir o grau de 

correlação entre o smartphone a PC, e a técnica de Bland-Altman foi usada para 

identificar o grau de concordância. O teste t de Student para amostras dependentes 
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foi utilizado para comparar as médias dos saltos entre ambas as técnicas. O erro 

máximo tolerado foi de 5% (P = 0,05). 

3. RESULTADOS 

 Foi possível identificar alta correlação entre os testes (r = 0,98; P < 0,000001). 

A comparação das médias dos tempos obtidos pela PC e o acelerômetro pelo teste t 

não apresentou significância estatística (P = 0,052).  

Na Figura 3 está representada a análise pela técnica de Bland-Altman, cuja 

linha horizontal central representa a média dos desvios entre os dois instrumentos 

(em milissegundos), e as linhas de limite superior e inferior representam o intervalo 

de confiança de 95% (ou seja, ‘média ± 1,96 desvios padrão’). Cada ponto na figura 

representa um salto, sendo especificamente o valor da diferença entre a PC e o 

acelerômetro (em milissegundos).  

Identificou-se alta concordância média entre as duas técnicas (desvio de 

apenas 8,31 milissegundos; 2,4%). Entretanto, foi possível identificar que alguns 

saltos se distanciaram bastante da linha média, sendo, portanto, bastante 

discordantes. Por exemplo, 4 saltos apresentaram discordância superior a 11%, o 

que podemos interpretar como elevada discordância. A linha de tendência, 

representada pela linha tracejada e não paralela (Fig. 3), sugere que para saltos 

mais altos o percentual de erro foi menor que para saltos menores. 
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Figura 3 – Representação gráfica da análise realizada pela técnica de Bland-Altman. 

4. DISCUSSÃO 

 Os principais resultados encontrados foram as altas correlação e 

concordância média entre as duas técnicas, especialmente para saltos maiores, 

como sugerido pela linha de tendência. Por outro lado, alguns saltos com grande 

discordância sugere um padrão heterogêneo, o que limitaria a utilidade da técnica. 

Em alguns estudos, o coeficiente de correlação foi o principal método 

estatístico utilizado para avaliar a validade e reprodutibilidade. Sabe-se, entretanto, 

que a correlação não é uma boa estratégia estatística para validação de técnicas 

(MIRANDA et al., 2015). A análise utilizando-se a técnica de Bland-Altman fornece 

informações mais relevantes sobre a concordância entre duas estratégias de 

medidas de desempenho (BLAND; ALTMAN, 1986).  

Um estudo publicado em 2010 comparou a validade e concordância do 

instrumento Myotest-T® com o já validado Optojump® para saltos realizados com  

ambos aparelhos simultaneamente, sendo o primeiro um dispositivo com 
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acelerômetro e, o segundo, fotoelétrico. Houve alta correlação intraclasse 

(ICC>0,98), mas o Myotest-T® superestimou em aproximadamente  7 cm a altura 

dos saltos quando comparado ao Optojump® (CASARTELLI, MÜLLER & 

MAFFIULETTI, 2010).  

Recentemente Pino-Ortega, García-Rubio & Ibáñez (2018) realizaram um 

estudo com o intuito de validar o dispositivo WIMU® (Realtrack Systems SL) para 

medir saltos verticais, comparando-o com a PC. Quinze jovens jogadores de futebol 

realizaram 3 squat jumps (SJ) e 3 countermovement jumps (CMJ) em duas sessões 

de teste separadas por uma semana. Os dados de ambos equipamentos foram 

obtidos simultaneamente e, quando comparados, apresentaram alta correlação 

intraclasse (ICC>0,95) e o Bland Altman sugeriu baixa tendência de erro 

(CMJ=0,29%; SJ=0,13%). Apesar dos resultados satisfatórios, o WIMU® possui alto 

custo de mercado (€ 2750,00), o que inviabiliza sua utilização por muitos 

profissionais e instituições.  

No nosso estudo podemos destacar o fato de que a maioria dos saltos ficou 

próxima da média das diferenças entre os instrumentos, indicando alto grau de 

concordância. Os resultados apontam que tanto a correlação quanto Bland-Altman 

demonstraram resultados similares a outros estudos, em particular os mencionados 

nos parágrafos anteriores. A maior vantagem da técnica que propomos aqui é o 

baixo custo. Smartphone com Android é bastante comum entre brasileiros, e a 

plataforma de madeira teve custo de aproximadamente R$ 80,00 e, certamente, 

permitirá inúmeros saltos.   

O fato de alguns saltos terem sido muito discordantes sugere que houve 

alguma falha pontual da técnica. Ou seja, não parece ser um erro aleatório do 

acelerômetro, mas sim de controle técnico. Nossa hipótese para a não concordância 

destes saltos é que a aterrissagem de alguns saltos possa ter acontecido em 

momentos levemente diferentes entre as duas plataformas, uma vez que cada pé 

deveria aterrissar em uma plataforma diferente. Apesar da solicitação para que os 

participantes tentassem aterrissar com os pés de forma concomitante, trata-se de 

um controle motor bastante difícil. Além disso, alguns participantes não possuíam 

experiência com saltos verticais, o que pode aumentar a chance de aterrissagem 

não homogênea. Algo que fortalece essa hipótese é que os saltos com valores mais 
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elevados foram os que geraram resultados mais concordantes, e, embora não 

testamos estatisticamente, é razoável admitir que saltos mais elevados foram 

obtidos por aqueles que tem maior vivência com saltos.  

Diante disso, nossa próxima etapa será buscar um refinamento da técnica. 

Tentaremos novas estratégias, inicialmente buscaremos uma forma em que os pés 

possam aterrissar na mesma plataforma, para com isso testar nossa hipótese de 

que a aterrissagem tenha sido o fator causal dos saltos discordantes. Há outros 

limites que precisarão ser superados, como por exemplo as análises de 

reprodutibilidade intra e interavaliador e a validação cruzada. Essas etapas não 

foram cumpridas nesse primeiro momento porque entendemos que a validação da 

concordância precisa anteceder tais análises. Não faria sentido uma técnica com 

boa reprodutibilidade se ela não oferecer resultados aplicáveis. Outra necessidade 

será testar outros smartphones, para avaliar se as vibrações percebidas pelo 

acelerômetro sofrem influência da marca ou modelo. 

A partir dos resultados obtidos até o momento podemos concluir que a técnica 

aqui testada (uso do acelerômetro de smartphone) é promissora, pois apresentou 

alta correlação e boa concordância média. A expectativa é que com alguns ajustes 

possamos estabelecer uma técnica de baixo custo e facilmente aplicável para 

contribuir com treinadores e atletas. 
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