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Resumo

Introdução: Considerando o judô uma modalidade esportiva intermitente, por ser da sua
natureza a alternância de atividades e intensidades durante os combates, a caracterização do
perfil fisiológico dos atletas desta modalidade fica dificultada. Objetivo: Analisar a influência
do metabolismo energético durante as ações desenvolvidas pelos atletas nos combates de judô
e desenvolver um programa de computador que possa estudar os dados da estrutura temporal
dos combates. Material e Métodos: Foram avaliados 10 judocas masculinos, divididos por
classe e categoria de acordo com as normas da Federação Paulista de Judô. Foram realizados
teste Ergoespirométrico e teste Wingate e analisadas relações entre as capacidades energéticas
e atividades específicas avaliadas nas filmagens dos combates, utilizando-se um programa
especificamente desenvolvido para esta avaliação. Resultados: A maioria das lutas foram
analisadas em 11 seqüências, com quatro períodos de “Ne-waza”. Os períodos de intervalo
foram em média de 7s com cada seqüência de ação com média de 27s. Não existiu diferença
significante entre as três lutas avaliadas pelo mesmo avaliador em nenhuma das ações
desenvolvidas pelos atletas. A variável de tempo da ação preparação apresentou uma relação
negativa e significante (r = -0,74, p = 0,014) com o somatório de dobras cutâneas, enquanto
que o limiar anaeróbio apresentou uma relação negativa e significante (r = -0,75, p = 0,020)
com o tempo de ação pegada e positiva e significante com o tempo da ação solo (r = 0,68, p =
0,045). Conclusão: Houve influência negativa do limiar anaeróbio sobre o tempo de ação
pegada e positiva sobre o tempo de ação solo, sendo também observada influência negativa do
somatório das dobras cutâneas no tempo da ação preparação desenvolvida nos combates de
judô analisados nesse estudo. O programa desenvolvido para análise da estrutura temporal é
reprodutível para análise intra-avaliador e para análise inter-avaliador, assim como se mostrou
reprodutível para todas as ações, com exceção das ações preparação e técnica, que exigem dos
avaliadores uma maior familiarização com o programa.
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Abstract

Introduction: Considering that, by its own nature, Judo is an intermittent kind of Sport, once
activities and intensities are alternated during the practice a combat, it is hard to feature the
physiological profile of athletes of such modality. Objective: It is the scope of this work to
analyse the influence of the energetic metabolism during the actions performed by the athletes
in the combat of judo, and develop a Computer Program that enables us to analyse the data of
the temporal structure of this combat. Material and Method: The study was carried out with
ten male Judo athletes divided by category following the Regulations of the Judo Federation
in São Paulo. Two tests were performed: the Ergospirometric one and the Wingate. The
relations between the energetic capacities and specific activities filmed were assessed using a
specific Computer Program devised for this purpose. Results: Most of the combats were
analysed in eleven sequences of four “Ne-waza” periods. The average intervals were 7s in
each sequence with average action of 27s. There were no significant differences among the 3
combats evaluated by the same evaluator in regards to the action performed by the athletes.
The time variable of the preparation action showed a significant and negative relation (r = 0.74, p = 0.014) with the sum of skin foldings, while the anaerobic limit showed a significant
and negative relation (r = -0.7, p = 0.020) with the time of proper action, and a significant
and positive one in relation to the soil action (r = 0.68, p = 0.045). Conclusion: There was a
negative influence of the anaerobic limit on the time of proper action and positive influence
on the time of soil action. There was also a negative influence of the sum of skin foldings in
relation to the time of preparatory action in the combats of Judo analyzed in this study. The
Computer Program devised for the analysis of the corporal structure can be reproduced for
both the intra-evaluator as well as the inter-evaluator analysis and for all the actions, except
for the technical and preparatory ones, which require a higher level of familiarity with the
Program on the part of the person performing the evaluation.
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